Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konferencji
„Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – programy profilaktyczne w dobie
XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny – konferencja dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego, Departamentów Zdrowia JST, pielęgniarek
szkolnych, POZ.”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konferencji „Elektroniczny System Medycyny Szkolnej – programy
profilaktyczne w dobie XXI w. skierowane do dzieci i młodzieży, rodziny – konferencja
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, departamentów zdrowia JST, pielęgniarek
szkolnych, POZ” (zwanej dalej „Konferencją”) jest Fundacja Medicover z siedzibą
w Warszawie 00-807, Al. Jerozolimskie 96, KRS 0000283132, NIP 701 009 01 26.
zwana dalej Organizatorem.
2. Konferencja odbędzie się dnia 11 maja 2018 r. w budynku Warsaw Spire, Plac
Europejski 1, 00-844 Warszawa.
3. Harmonogram i program Konferencji dostępne będą na stronie internetowej:
www.po-zdro.pl/konferencja2018.
4. Konferencja kierowana jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, Departamentów
Zdrowia JST, pielęgniarek szkolnych, POZ.
5. Uczestnikiem Konferencji mogą być osoby fizyczne będące przedstawicielami
podmiotów o którym mowa w ust 4, które spełnią łącznie wszystkie elementy zawarte
w części 2 Regulaminu Uczestnictwa.
6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna
z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

§2

Zasady i warunki uczestnictwa
1. Rejestracja udziału w Konferencji następuje wyłącznie poprzez formularz
rejestracyjny

zamieszczony

na

stronie

internetowej

pod

adresem:

www.po-zdro.pl/konferencja2018.
2. W celu rejestracji udziału w Konferencji należy podać:


imię i nazwisko;



adres e-mail oraz numer telefonu;



obszar działalności;



nazwa reprezentowanej instytucji.

3. W trakcie rejestracji Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych wymienionych w pkt. 2
wydarzenia.

Administratorem

Danych

dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Osobowych

pozyskanych

w

celu

uczestnictwa w wydarzenia jest Organizator. Każdy uczestnik ma prawo wglądu
do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże jest warunkiem niezbędnym dla uczestnictwa w Konferencji.
4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
5. W Konferencji może wziąć udział do 2 osób reprezentujących daną
instytucję/organizację.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza
rejestracyjnego najpóźniej do dnia 5 maja 2018 r.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do
odmowy udziału w Konferencji w chwili ich wyczerpania.
8. W przypadku rezygnacji udziału w Konferencji, uczestnik zobowiązany jest
poinformować organizatora do dnia 5 maja 2018 r. poprzez formularz kontaktowy
na stronie: www.po-zdro.pl/konferencja2018 - (zakładka „kontakt”).
9. Organizator

zapewnia

podczas

Konferencji:

możliwość

uczestniczenia

w prelekcjach, materiały konferencyjne oraz lunch i przerwę kawową. Wszelkie
koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników
Konferencji pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
10. Organizator jest autorem planu Konferencji i zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian, również w dniu, w którym odbywa się Konferencja (w tym
zmian w kolejności wystąpień prelegentów oraz czasu trwania wystąpień
poszczególnych osób).

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, pozostawione
podczas Konferencji, które mogą zostać zniszczone lub zgubione.
12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez siebie na
terenie obiektu, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
13. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez formularz rejestracyjny jest
równoznaczne

z zobowiązaniem Uczestnika

konferencji

do

przestrzegania

przepisów porządkowych, zasad bezpieczeństwa, w tym zasad ppoż., oraz
instrukcji i poleceń Organizatora w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.
14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku
utrwalonego w czasie Konferencji, a Organizator zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania podczas Konferencji sesji fotograficznych i relacji filmowej.
14.1Udzielona zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, obejmuje
wszelkie formy publikacji (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały
promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz
w Internecie itp.)
14.2 Uczestnik zrzeka się tym samym wszelkich istniejących i przyszłych
roszczeń, w tym również o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania jego
wizerunku.
15. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa wysłany mailowo na adres
e-mail Uczestnika podawany podczas rejestracji udziału w Konferencji.

§3
Postanowienia końcowe
1. Fundacja Medicover zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu,
wszelkie ewentualne zmiany pojawią się na stronie internetowej pod adresem:
www.po-zdro.pl/konferencja2018.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca oraz odwołania
Konferencji z powodu siły wyższej.
3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od Organizatora, Uczestnik poinformowany zostanie poprzez adres
e-mail podany przy rejestracji udziału w konferencji.
4. We

wszelkich

sprawach

nieuregulowanych

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

niniejszym

Regulaminem

