REGULAMIN UCZESTNICTWA
W 5. OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków,
ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884,
o kapitale zakładowym w wysokości: 9 000,00 zł.
Uczestnikami Kongresu są wyłącznie osoby, dla których uczestnictwo związane jest bezpośrednio z ich
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Elementy zawarte w regulaminie:
1. Zgłoszenia na Kongres
Zgłoszenie powinno nastąpić poprzez:
wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej ww.ratownicymedyczni.com oraz
wysłanie kopii dowodu wpłaty pocztą, pocztą e-mail na adres kongres@ratownicymedyczni.com lub
faxem na numer: 12 421 40 50
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku [liczy się data wpływu do Organizatora
Kongresu].
Po tym terminie, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo JEDYNIE
w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator każdorazowo
indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie
zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez przyjęcie zgłoszenia potwierdzone
informacją zwrotną. W przypadku przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po
22 września 2017 roku, Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu materiałów.
UWAGA! Do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu wpłaty!
Zgłoszenie dokonane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem może nie zostać przyjęte przez
Organizatora.
W związku z ograniczoną pojemnością sali obrad, miejsca na niej są przewidziane dla 364 osób, które
dokonają zgłoszenia jako pierwsze. Pozostałe osoby zostaną umieszczone w sali, w której będzie się
odbywała transmisja z sali obrad.
Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadku wyczerpania miejsc, prawo zamknięcia listy
uczestników Kongresu przed 22 września 2017 r.
2. Rejestracja w miejscu obrad
Zapraszamy do rejestracji oraz odebrania materiałów kongresowych w czwartek, 12 października 2017
roku, godz. 17.00-18.00 oraz piątek, 13 października 2017 roku, godz. 8.00-9.00 w Biurze Kongresu,
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Jagielloński - Collegium
Medicum, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków.
Biuro Kongresu będzie czynne:

czwartek, 12 października 2017 roku, w godz. 17.00-18.30

piątek, 13 października 2017 roku, w godz. 8.00-17.00

sobota, 14 października 2017 roku, w godz. 8.00-15.00

Do wejścia na salę obrad oraz wystawę towarzyszącą upoważnione będą jedynie osoby zarejestrowane
i posiadające identyfikatory kongresowe, a w przypadku imprezy w dniu 13 października 2017 roku,
posiadające bilet wstępu.
Wstęp na Oficjalne Rozpoczęcie oraz Wykład Inauguracyjny będzie WYŁĄCZNIE na podstawie
otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w Uroczystym Rozpoczęciu oraz Sesji Inauguracyjnej.
3. Dokonywanie opłat
Tabela opłat dostępna na www.ratownicymedyczni.com
Wpłat należy dokonywać na konto:
ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków
mBank
70 1140 1081 0000 2164 4100 1009
z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika
Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania wpłaty, nie zaś na dzień dokonania zgłoszenia.
W przypadku wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, uczestnik zostanie wezwany
do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania zapłaty Organizator uprawniony będzie
do anulowania zgłoszenia w terminie do 22 września 2017 r. W powyższym przypadku zwróci
on dokonaną przez uczestnika wpłatę na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew,
z potrąceniem kwoty w wysokości 20 % wpłaty.
4. Faktury
Dane do faktury VAT podane w formularzu/karcie zgłoszenia podczas rejestracji są ostateczne. Faktura
VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.
5. Zakres opłaty kongresowej
Opłata kongresowa OBEJMUJE:
 udział w Uroczystym Rozpoczęciu oraz Sesji Inauguracyjnej w dniu 12 października 2017 roku,
 udział we wszystkich sesjach oraz wystawie towarzyszącej,
 pakiet materiałów kongresowych,
 certyfikat uczestnictwa,
 wyżywienie w dniu 13 października 2017 roku – lunch i przerwa kawowa,
 wyżywienie w dniu 14 października 2017 roku – przerwa kawowa.

Opłata NIE OBEJMUJE:



uczestnictwa w imprezie towarzyszącej,
zakwaterowania.

6. Uczestnictwo w Dodatkowych Imprezach Towarzyszących – imprezach integracyjnych mających
na celu m.in. wymianę doświadczeń zawodowych
Uczestnictwo w imprezie towarzyszącej
www.ratownicymedyczni.com

jest

dodatkowo

płatne.

Cena

dostępna

jest

na

Warunki uczestnictwa w dodatkowo płatnych imprezach towarzyszących – imprezach integracyjnych
mających na celu m.in. wymianę doświadczeń zawodowych

Termin i sposób przesyłania zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane:
1. Przed Kongresem do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 22 września 2017 roku na
podstawie zgłoszenia on-line (www.ratownicymedyczni.com), z uzupełnionymi punktami
dotyczącymi dodatkowo płatnych imprez towarzyszących. Kopię dowodu wpłaty za udział
w Kongresie i płatnej imprezie towarzyszącej po dokonaniu zgłoszenia za pomocą formularza on-line
prosimy przesłać faxem na numer 12 421 40 50.
2. W czasie trwania Kongresu – wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, na stoisku Biura
Organizacyjnego Kongresu w godzinach jego funkcjonowania.
Potwierdzenie udziału w wybranych płatnych
z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.

imprezach

towarzyszących

wysłane

wraz

Płatność
Przed Kongresem - przelewem wraz z opłatą kongresową na podane w pkt. 3 niniejszego regulaminu
konto bankowe lub w czasie trwania Kongresu – gotówką na stoisku Biura Organizacyjnego Kongresu.
7. Warunki uczestnictwa w warsztatach
Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania warsztatów.
Ze względów dydaktycznych liczba miejsc na warsztacie może być ograniczona. W celu rezerwacji
miejsca na warsztatach należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłaty.
Do udziału w warsztacie kwalifikowane będą JEDYNIE osoby, które zaznaczą taką chęć w formularzu
zgłoszenia on-line, a także dopełnią wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie.
Potwierdzenie udziału w warsztacie, wraz z terminem jego odbywania, zostanie wysłane do uczestnika
wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.
8. Warunki nadsyłania abstraktów
Prezentacje
ustne,
zgłoszone
w
formie
abstraktów,
będą
przedmiotem
oceny
i kwalifikacji Komitetu Naukowego. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych
spełniające kryteria przedstawione w Regulaminie Zgłoszenia Abstraktów.
9. Rezygnacje oraz wycofanie środków z uczestnictwa w kongresie, imprezie towarzyszącej
Warunki rezygnacji (nie dotyczy zakwaterowania)
Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kongresie do dnia 2 września 2016 roku na zasadach poniżej.
W przypadku wycofania środków przez uczestnika (tj. zwrotu uczestnikowi dokonanej opłaty w związku
z pokryciem tej opłaty na rzecz uczestnika przez osobę trzecią) bądź rezygnacji z uczestnictwa
w Kongresie lub imprezie towarzyszącej do dnia 1 września 2017 roku Organizator zwraca wniesione
opłaty pomniejszone o 20%. Po tym terminie rezygnacja nie będzie możliwa.
Rezygnacja z udziału w Kongresie lub wycofanie środków z imprezy towarzyszącej muszą być zgłoszone
pisemnie – faxem na numer 12 421 40 50 lub listownie na adres Biura Organizacyjnego (decyduje data
wpłynięcia pisma), podając równocześnie numer konta, na które należy zwrócić wpłatę.
10. Wyrządzenie szkody w miejscu odbywania się Kongresu
-Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP,
-Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Kongresu,
-Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody.

11. Zakwaterowanie
Uczestnicy samodzielnie i we własnym zakresie dokonują rezerwacji noclegów, kontaktując się
bezpośrednio z wybranym hotelem.
12. Zmiany regulaminu oraz zmiany w zakresie organizacji Kongresu
Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich
zamieszczenia na stronie internetowej www.ratownicymedyczni.com. Uczestnik ma prawo do odstąpienia
od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w terminie 7 dni od dnia ww. ogłoszenia na stronie.
Organizator, z ważnych przyczyn, ma prawo do zmiany programu Kongresu, a także kwestii
organizacyjnych, m.in. miejsca odbywania Kongresu (przy czym ewentualna zmiana miejsca nastąpiłaby
w obrębie tego samego miasta).

**************************************************************************
Dane osobowe:
1. Administratorem danych osobowych jest ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON
121417864, kapitał zakładowy 9.000,00 złotych (Administrator).
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o uczestnictwo w III Ogólnopolskim Kongresie
Medycyny Rodzinnej uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 oraz pkt 5 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) (Ustawa). Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
b) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy
6. W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może podejmować
kontakt z Administratorem w drodze korespondencji kierowanej na adres podany w pkt. 1 powyżej.

