Regulamin III Śląskiego Forum Laryngologicznego
„Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii”
Postanowienia ogólne
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III Śląskie Forum Laryngologiczne „Współczesne wyzwania w audiologii i otoneurologii”, zwane
w dalszej części Regulaminu „Konferencją”, odbędzie się w dniach 16 – 18 lutego 2017 r.
w Ustroniu, ul. Grażyńskiego 10.
Organizatorem Konferencji jest Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000035148 (zwanym dalej „Organizatorem”).
Współorganizatorem Konferencji jest Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu Śląskiego
Uniwersytety Medycznego w Katowicach. Opiekę merytoryczną i naukową sprawuje
Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek. Patronat naukowy nad wydarzeniem objął Oddział ŚląskoOpolski Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Patronat honorowy
objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Konferencji
oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.
Adresatami konferencji są lekarze otolaryngolodzy.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz zajęcia rekreacyjnosportowe (Zawody Narciarskie Laryngologów).
Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.sfl.edu.pl.
Uczestnictwo w Konferencji
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Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
b. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
Warunkiem uczestnictwa jest także zapoznanie się i akceptacja za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego niniejszego Regulaminu zamieszczonego na stronie www.sfl.edu.pl oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach
rejestracji w celu i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Uczestnik oświadcza, że akceptuje fakt, że w ramach strony www.sfl.edu.pl mogą być
umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie
z nimi.
Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić zgodnie z informacjami przesłanymi przez
Organizatora.
Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.7.

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 nr
231 poz. 2326).
Rejestracja
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Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się
w zakładce Rejestracja on-line na stronie www.sfl.edu.pl.
Termin, w którym będzie można dokonać rejestracji na Konferencję, określony jest na oficjalnym
serwisie internetowym: www.sfl.edu.pl
Każde zgłoszenie powinno być wysłane z odrębnego adresu e-mail.
Wszystkie rubryki zaznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza – w odpowiedzi zostanie przysłana informacja
z potwierdzeniem rejestracji oraz formą płatności.
Podczas wypełniania formularza należy podać następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. stopień naukowy,
c. nr wykonywania zawodu,
d. aktualny e-mail,
e. instytucja,
f. adres do korespondencji,
g. telefon,
h. dane do faktury (w tym: imię i nazwisko lub nazwę instytucji; ulicę; nr domu; nr mieszkania;
kod; miasto; NIP).
Organizator może zdecydować, że uczestnik, który poda niepełne lub nieprawdziwe dane nie
zostanie dopuszczony do udziału w konferencji.
Osoby, które nie zakwalifikują się w terminie nadsyłania zgłoszeń, będą znajdowały się na liście
rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej po zakończeniu potwierdzenia rejestracji pierwszych
uczestników będą poinformowane, czy zakwalifikowały się do udziału w konferencji oraz
otrzymają informację o dalszym postępowaniu.
Opłata konferencyjna
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Udział w konferencji jest płatny. Cena zawiera: opłatę zjazdową w wysokości 400 zł oraz koszt
zakwaterowania, którego wysokość zależna jest od liczby noclegów oraz rodzaju pokoju.
Koszt ten obejmuje:
a. wyżywienie, Biesiadę góralską
b. udział w konferencji i warsztatach
c. udział w zawodach narciarskich (nieobowiązkowo)

Warunki zamiany Uczestników
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Zamiany uczestników można dokonać do dnia rozpoczęcia konferencji.
Jeżeli zakwalifikowany lekarz nie może brać udziału w konferencji na jego miejsce może pojechać
osoba przez niego upoważniona. Informację o zamianie proszę przysłać na adres e-mail:
rejestracja@sfl.edu.pl z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu i danych lekarza, który
będzie uczestnikiem. Należy w dniu rozpoczęcia konferencji w czasie rejestracji przedstawić
upoważnienie dla osoby zastępującej napisane na potwierdzeniu zakwalifikowania.
Rezygnacja z udziału w Konferencji
§6

6.1.
6.2.

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnację Uczestnika w formie
pisemnej należy przesłać na adres e-mail: rejestracja@sfl.edu.pl.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:
a. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do dnia 29.12.2016 r.,
Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10%
wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
b. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do dnia 10.01.2017 r.,
Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 35% wartości całości opłaty, pod
warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
c. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 10.01.2017 r.,
Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
Reklamacje
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Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
Organizatora.
Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
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W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich
konta bankowe.
W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw.
„siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo
do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem
w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników
Konferencji.

8.3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji
oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów
porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem
a Organizatorem.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
8.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia
29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane
osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie
do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma
charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
8.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.sfl.edu.pl.
8.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.sfl.edu.pl.

