Regulamin konferencji
„Nowości w chorobach wewnętrznych koni” Wrocław 31.05-1.06.2019
REGULAMIN REJESTRACJI I UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

§I
Postanowienia ogólne

1. Wydarzenie: Konferencja „Nowości w chorobach wewnętrznych koni”,
odbędzie się 31.05-1.06.2019 we Wrocławiu.
2. Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów, Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i
Innowacyjnych Technologii Biomedycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Hipiatryczne,
zwani dalej Organizatorem.
3. Uczestnik Konferencji: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez
formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora Konferencji www.patologiakoni.pl
Uczestnikami Konferencji mogą być studenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej oraz lekarze
weterynarii, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami
leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele Partnerów.
4. Partner Konferencji: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe
zgodnie z cennikiem.
5. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji.

§2
Zasady uczestnictwa

1. Program Konferencji znajduje się na stronie internetowej www.patologiakoni.pl Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej.
2. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie: www.patologiakoni.pl
3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji
jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza
również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również
powstanie obowiązku dokonania płatności za uczestnictwo. Opłata za uczestnictwo w Konferencji
obejmuje:
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udział w konferencji „Nowości w chorobach wewnętrznych koni”, 31.05-1.06.2019 we Wrocławiu
materiały konferencyjne,
certyfikat uczestnictwa,
lunch
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4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia
formularza rejestracyjnego.
5. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz
koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
6.
Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej:
www.patologiakoni.pl
7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za
uczestnictwo na konto 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 (z dopiskiem dot. Konferencji D120/0005/19),
przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia. Zgłoszenia należy najpóźniej dokonać do dnia 28 maja 2019.
8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza
rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
10. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony www.patologiakoni.pl przyjmowane
są do 28.05.2019r. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Konferencji, zgodnie z
harmonogramem:
Wpłata do 10.05.2019
200 PLN – dla studentów i absolwentów 2019*
450 PLN – dla członków PTH
550 PLN – dla pozostałych osób

Wpłata po 11.05.2018 (Uwaga: brak możliwości wpłaty gotówką na miejscu)
300 PLN – dla studentów i absolwentów 2019*
550 PLN – dla członków PTH
650 PLN – dla pozostałych osób
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* Opłata zredukowana przysługuje wyłącznie na podstawie posiadania ważnej legitymacji studenckiej lub
dyplomu ukończenia studiów w roku 2019, do okazania w momencie rejestracji. Opłata zredukowana nie
dotyczy studentów studiów doktoranckich.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa
w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencji.
12. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona
na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do
28.05.2019r drogą mailową na adres: artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl
13. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi
przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
14. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią
przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 50% kosztów uczestnictwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm i
organizacji wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Kongresie. Na powyższe, Uczestnik wyraża
zgodę.
16. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie,
przetwarzanie, a także przekazanie wszystkich lub niektórych podanych w trakcie rejestracji danych
osobowych i kontaktowych Organizatora na potrzeby Kongresu. Uczestnik podaje dane dobrowolnie, a
ponadto przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Składający
oświadczenie ma prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie i w sposób wolny od opłat.
17. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem
udziału.
18. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w
wysokości 80% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 45 dni
przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
19. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 29 do 10 dni przed datą Konferencji Uczestnik
otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
20. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed konferencją – zwrot
wniesionej opłaty nie przysługuje.
25. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl
Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony
Organizatora.

Regulamin konferencji
„Nowości w chorobach wewnętrznych koni” Wrocław 31.05-1.06.2019
§3
Bezpieczeństwo
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas
Konferencji.
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących
na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
3. Uczestnik – na zasadach określonych odrębnymi przepisami -ponosi odpowiedzialność cywilną i
materialną za zniszczenia lub uszkodzenia wyrządzone z jego winy dokonane w czasie trwania Konferencji
4. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu Kongresowego napojów alkoholowych, substancji
psychoaktywnych oraz broni i innych przedmiotów niebezpiecznych.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO), informujemy:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą
przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP 896-000-53-54, REGON: 000001867
b. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Kontakt:
iod@upwr.edu.pl
c. Przetwarzanie jest zgodne z art 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w
celu realizacji uczestniczenia w Kongresie.
d. Dane osobowe nie będą udostępniane do krajów trzecich poza EOG i nie będą profilowane.
e. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy przepisy RODO zostaną naruszone
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zebrane dane osobowe mogą być gromadzone w jednej lub wielu
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz podmioty trzecie
współpracujące z Organizatorem w ramach Kongresu.
3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi
zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane
osobowe będą chronione na zasadach określonych stosownymi przepisami.
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§4
Inne kwestie
1. Konferencja będzie fotografowana przez Organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniach jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Moderatorów
i Prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
2. Uczestnik Kongresu biorący udział w dyskusji nie może wypowiadać się w sposób obraźliwy,
prowokacyjny, rasistowski oraz naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych i godności osób trzecich.
3. Zabrania się na terenie Obiektu Kongresowego bez zgody Organizatora prowadzić działalności
handlowej, rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.
4. Każdy Uczestnik Kongresu powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami
społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia wydarzenia.
5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego
Konferencji.
7. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

