
 

 

 

Regulamin rejestracji uczestników indywidualnych 

VIII Warszawskie Spotkania Diabetologiczne 

16-17 października 2015 r. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: VIII Warszawskie Spotkania Diabetologiczne zwane w dalszej części Re-

gulaminu Konferencją, odbywa się w dniach 16-17 października 2015 r. w Hotelu Sound Garden w Warszawie. 

1.2 Organizatorem Konferencji jest firma casusBTL z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bliźniąt 14a/52 (miejsce wyko-

nywania działalności: Poznao, ul. Reglowa 4), wydawca „Diabetologii na co dzieo” i portalu „Diabetologiaonli-

ne.pl”. 

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną częśd Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowią-

zują wszystkich Uczestników. 

1.4 Uczestnikami Kongresu są: a) lekarze diabetolodzy, lekarze interniści, lekarze POZ, lekarze innych specjalno-

ści, lekarze z ustalonym prawem do emerytury legitymujący się stosowną w tym zakresie legitymacją; b) Wykła-

dowcy, inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji oraz przedstawiciele sponsorów. 

1.5 W ramach Konferencji odbywad się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm farmaceutycznych  

i sprzętowych. 

1.6 Konferencja ma charakter nieodpłatny, a o udziale w niej decyduje kolejnośd zgłoszeo dokonana z zachowa-

niem postanowieo §2 Regulaminu. Liczba miejsc jest ograniczona. 

1.7 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem wsd.diabetologiaonline.pl 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:  

2.1.1 zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie interne-

towej Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres ko-

respondencyjny Organizatora (casusBTL, ul. Reglowa 4, 60-113 Poznao; fax. +48 61 830 30 25) lub zgłoszenie w 

Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji tj. 16 i 17 październi-

ka 2015 r.;  

2.1.2 otrzymanie potwierdzenia Organizatora w formie bądź automatycznego potwierdzenia przyjęcia formula-

rza zgłoszeniowego, bądź potwierdzenia na podany adres mailowy z wyłączeniem sytuacji rejestracji w dniach 

obrad konferencyjnych.  

2.2 Uczestnikiem, który wygłasza prezentację na dany temat jest osoba, która: 

- uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej z własną prezentacją 

- została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy, a o tym fakcie będzie poinformowana drogą elektroniczną. 

2.3 Uczestnik o którym mowa w par. 1 ust. 1.4 a) otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji, po zakoo-

czeniu obrad w recepcji konferencyjnej. Potwierdzenie uczestnictwa nie odebrane w recepcji konferencyjnej 

przesyłane będzie Uczestnikowi na jego pisemną prośbę wyłącznie w formie elektronicznej za dodatkową opłatą 

w wysokości 6,15 złotych brutto. 

2.4 Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi przez Izbę Le-

karską. 

2.5 Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem 

świadczeo konferencyjnych zapewnianych w związku z udziałem w konferencji. 

2.6 Termin nadsyłania zgłoszeo uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego 

wsd.diabetologiaonline.pl upływa w dniu 9 października 2015 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w 

Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, tj. 16 i 17 październi-

ka 2015 r. w miarę dostępności miejsc.  

2.7 Uczestnik może zrezygnowad z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji 

winna byd dokonana w formie pisemnej. 

 



 

 

 

 

§3. Reklamacje 

3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny byd zgłaszane w formie pisemnej 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora w terminie trzech dni od daty za-

istnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia za-

kooczenia Konferencji. 

3.2 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

 

§4. Postanowienia koocowe 

4.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konfe-

rencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji. 

4.2 Organizator może zmienid termin i miejsce Konferencji bez podania przyczyny. 

4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

4.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację 

postanowieo niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych 

ustaleo dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

4.5 Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad konferencyjnych  w materiale spra-

wozdawczym, dokumentującym przebieg Konferencji.  Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu 

może byd wykorzystany i rozpowszechniany przez casusBTL na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) mate-

riałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet, pra-

sa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magne-

tycznego, optycznego drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, na 

dowolnych wydarzeniach  otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, nadanie i re-

emisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie. 

4.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowią-

zujące. 

4.7 Podczas Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących  

w obiekcie konferencyjnym.  

4.8 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 

2014.1182) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako infor-

macje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferen-

cji.  

4.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostad zgubione, zniszczone lub 

skradzione podczas Konferencji. 

4.10 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na 

terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miej-

scach zakwaterowania. 

4.11 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyż-

szego regulaminu. 

4.12 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

wsd.diabetologiaonline.pl 

4.13 Organizator ma prawo zmiany postanowieo regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia 

ich zamieszczenia na stronie internetowej wsd.diabetologiaonline.pl 


