Regulamin uczestnictwa w
XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Otorynolaryngologia Łódź 2020 i
XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
organizowanych przez Mediton S.C.

Postanowienia ogólne
§1 Słownik definicji
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:
1. Wydarzenie online – XVII Konferencja naukowo-szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2020
i XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, odbywające się w
dniach 19 – 21 listopada 2020r., wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, edukacyjnym,
dydaktycznym, warsztatowym, organizowane w ramach prowadzonej przez Mediton S.C działalności
gospodarczej samodzielnie lub jako współorganizatora na podstawie zawartych umów lub porozumień,
niezależnie od jego nazwy. Wydarzenie ma charakter zamknięty – jest przeznaczone dla określonego
grona zarejestrowanych uczestników.
2. Uczestnictwo w wydarzeniu – odpłatne lub nieodpłatne umożliwienie udziału w części naukowoszkoleniowej, dydaktycznej, warsztatowej, edukacyjnej.
3. Uczestnik wydarzenia– osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę.
4. Organizator –Mediton S.C. niezależnie od tego, czy jest samodzielnym organizatorem wydarzenia
czy występuje jako współorganizator na podstawie zawartych umów lub porozumień.
5. Aktualne informacje o wydarzeniu – Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące
Wydarzenia dostępne są na stronie internetowej http://otorynolaryngologia2020.pl/ lub pod nr telefonu
+48 42 636 35 18
6. Przepisy prawne – przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem.

Zasady udziału w Wydarzeniu
§1Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu
Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu (zawarcia Umowy na uczestnictwo) są:
a) rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu,
b) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
c) akceptacja niniejszego Regulaminu,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
§2 Sposoby i warunki rejestracji
1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Wydarzeniu może dokonać rejestracji poprzez:
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a. rejestrację poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony
http://otorynolaryngologia2020.pl/
b. rejestrację uczestnictwa drogą mailową na adres: mediton@mediton.pl
2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie danych obowiązkowych, oraz akceptacja niniejszego
regulaminu. Regulamin stanowi integralną część usługi-uczestnictwa w Wydarzeniu. Dokonanie
wpłaty jest tożsame z zaakceptowaniem warunków świadczenia usług określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie
został należycie powiadomiony o zmianach w Wydarzeniu, jeśli dane podane w formularzu
rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.
4. Uczestnik rejestrujący się nie może udostępniać danych dostępowych pozwalających na uczestnictwo
w Wydarzeniu osobom trzecim, chyba, że wynika to z treści Regulaminu lub zgody
Usługodawcy/Organizatora.
5. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie e-maila, jeśli w zgłoszeniu
będzie brakowało niezbędnych danych wymienionych w załączniku nr 1, który stanowi integralna część
regulaminu. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo celem
uzupełnienia danych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na Wydarzenie w każdym czasie bez
podania przyczyny.

§3 Opłaty za uczestnictwo
1. Opłata rejestracyjna wynosi:
a) 170 zł brutto – opłata dla osób niebędących członkiem PTAF
b) 120 zł brutto – dla członków PTAF
2. Opłata za udział w warsztacie wynosi:
a) 30 zł brutto – dla opłata dla osób niebędących członkiem PTAF (za jeden warsztat)
b) 10 zł brutto – dla członków PTAF (za jeden warsztat)
3. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie przelewu
bankowego.
4. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych
umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Wydarzenia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji
Uczestnika lub Wydarzenia.
6. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator Wydarzenia wystawi fakturę VAT.
7. W ramach wnoszonej opłaty Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) dostęp do udziału online w sesjach naukowych w dniach 19 – 21 listopada 2020
b) dostęp do udziału w warsztatach Konferencji - o ile dokonał dodatkowej wpłaty za udział w
warsztatach
c) dostęp do wirtualnej wystawy medycznej Partnerów Konferencji
d) elektroniczny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdobycie punktów edukacyjnych
e) dostęp do czatu tekstowy do wymiany opinii i zadawania pytań
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Wydarzenia.

8. W przypadku zajścia sytuacji określonej w pkt 7. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami
i może zaproponować:
a) dopłatę,
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b) upust od opłaty za uczestnictwo.
9. O ile Uczestnik pisemnie nie wyrazi zgody na dopłatę/upust, uznaje się, że jest to jednoznaczne
z odstąpieniem od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu. Organizator zwróci otrzymane od
Uczestnika środki przelewem w ciągu 15 dni od dnia Wydarzenia, której dotyczyła wpłata
Uczestnika.
10. Jeśli świadczenie na rzecz Uczestnika związane jest z kolejnością wnoszonych opłat za
uczestnictwo, decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora. Opłaty, które wpłyną po
wyznaczonej dacie pomimo ich wcześniejszego nadania, uznawane są za wpłaty po terminie.
§4 Materiały informacyjne, sposób komunikacji
1. Wszelkie materiały elektroniczne, drukowane, w tym plakaty, ulotki, dotyczące Wydarzenia,
oraz inne formy kontaktu mają jedynie charakter informacyjny – zawarte w nich informacje mogą
ulec zmianie i nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Aktualną ofertę handlową (w tym cennik) dotyczącą Wydarzenia można uzyskać wyłącznie na
stronie internetowej wydarzenia http://otorynolaryngologia2020.pl/ lub telefonicznie pod nr
42 636 35 18.
§5 Zmiany w ramach Wydarzenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Wydarzeniu. W szczególności zmiany mogą
dotyczyć:
a) platformy cyfrowej konferencji,
b) czasu trwania,
c) planu merytorycznego Wydarzenia.
2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym
zarejestrowanych Uczestników z zastrzeżeniem §4.
3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
a) wysłanie informacji e-mailem
b) zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Wydarzenia.
4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku
ze zmianami opisanymi powyżej.
§6 Odwołanie Wydarzenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w każdym czasie bez podania
przyczyny.
2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym
zarejestrowanych Uczestników.
3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
a) wysłanie informacji e-mailem lub
b) powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas
rejestracji,
c) zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Wydarzenia.
4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku
ze zmianami opisanymi powyżej.
5. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo ciągu 30 dni od dnia podjęcia
decyzji o odwołaniu Wydarzenia.
§7 Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu.
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2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu musi być dokonana w formie pisemnej (poczta,
e-mail).
3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem w ciągu 14 dni od dnia,
w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30.10.2020 roku zostanie zwrócone 50%
dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji po 30.10.2020 roku zwrotów nie będzie.
§8 Zasady organizacyjne podczas Wydarzenia
1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia.
2. W trakcie udziału w Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany do:
a) stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i osób wskazanych przez Organizatora
b) zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający
uczestnictwa w Wydarzeniu
c) stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek
środkami zapisu treści wydarzenia, chyba że otrzymał stosowną pisemną zgodę Organizatora,
d) stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Wydarzenia Uczestników naruszających
zasady zachowania określone w pkt 2.
4. Uczestnik usunięty z Wydarzenia zgodnie z pkt 3. traci prawo do kontynuowania uczestnictwa
w wydarzeniu bez odszkodowania.
5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i braku logowania online Uczestnika na Konferencji
opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie
dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi.
6. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

7. Uczestnik obecny na Wydarzeniu ma prawo do certyfikatu uczestnictwa.
8. W stosunku do Uczestników mogą być wydawane poświadczenia otrzymania punktów
edukacyjnych lub innych uprawnień zawodowych nadawanych na podstawie odrębnych przepisów.

§9 Wymagania techniczne Wydarzenia
1. Uczestnik aby skorzystać z Platformy powinien dysponować dostępem do Internetu i sprzętem
komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym
następujące wymagania:
a) połączenie z siecią Internet o przepustowości minimum 10 Mb/s, w związku z czasem trwania
transmisji, bez ograniczeń na wielkość transferowanych danych (transfer filmu z
rozdzielczością HD to około 3 GB/h),
b) przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Safari, Edge, umożliwiająca odtwarzanie filmów
wideo w wersji najnowszej dla danego systemu operacyjnego
c) przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5 oraz powinna mieć
włączoną obsługę plików Cookies i Java Script.
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2. Rekomenduje się posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz
uruchomienie zapory systemu na urządzeniu, z którego będzie korzystał Uczestnik
Wydarzenia.
3. Na 48h przed Konferencją Uczestnik otrzyma, na podany podczas rejestracji adres email,
komplet informacji dotyczących sposobu korzystania z Platformy, zasad logowania i
uwierzytelniania dostępu w trakcie transmisji online Mail zostanie wysłany również przy
każdej rejestracji późniejszej niż 48h przed konferencją.
4. Użytkownik loguje się do Platformy używając unikalnych danych dostępowych. Dane te nie
mogą być przekazywane żadnej innej osobie. Umożliwiają dostęp do platformy z jednego
urządzenia końcowego jednocześnie.
5. Użycie unikalnych danych dostępowych w celu umożliwienia co najmniej biernego
uczestnictwa w Konferencji osobom trzecim jest zabronione.
§10 Reklamacje
1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej do Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po
upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie droga mailową
lub na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.
§11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997
r., poz. 833). Administratorem baz danych jest Mediton S.C., siedziba: 90-301 Łódź,
ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych
osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę e-mailem lub listem poleconym wysłanym na adres
Organizatora.
5. Wydarzenie organizowane na podstawie niniejszego regulaminu 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. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.mediton.pl lub www.alergia-astmalodz2020.pl . Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w
terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.
7. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie
prowadzona na adres/dane teleadresowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty
roszczenia.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do
Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.
10. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest
skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania.
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11. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem
Organizatora.
Łódź, 09.10.2020
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Załączniku nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w – XVII Konferencja naukowo-szkoleniowa
Otorynolaryngologia Łódź 2020 i XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i
Foniatrycznego organizowanej przez Mediton S.C.
Formularz rejestracyjny
1.

Pola obowiązkowe

DANE UCZESTNIKA
imię uczestnika :
nazwisko uczestnika :
specjalizacja :
telefon:
e-mail :
opłata rejestracyjne:
•
•

170 zł
120 zł – dla członków PTAF

2.

Pola nieobowiązkowe

Warsztaty
Czwartek, 19.11.2020
Warsztat I
Piątek, 20.11.2020
Warsztat II
Warsztat III
Sobota, 21.11.2020
Warsztat IV
DANE DO FAKTURY
firma / instytucja:
ulica:
kod:
miasto:
NIP:
OPŁATA łączna:
Pola obowiązkowe - do zaznaczenia
- Akceptuję regulamin udziału w Konferencji (plik PDF – niniejszego regulaminu)
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MEDITON z siedzibą
ul. Sienkiewicza 101/109 lok. 115, 90-301 Łódź zawartych w przesłanym formularzu dla potrzeb
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niezbędnych do obsługi płatności, realizacji procesów organizacyjnych, administracyjnych i
statystycznych Konferencji
Pole nieobowiązkowe - do zaznaczenia
- Zgadzam się na wykorzystanie mojego e-maila i nr telefonu do marketingu bezpośredniego produktów
i usług Mediton S.C. Powyższa zgoda pozwoli nam na informowanie Państwa o innych konferencjach,
kursach, webinariach i ofercie wydawniczej Mediton S.C. Powyższą zgodę można wycofać w każdym
momencie.
Informujemy, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 883 z
późn. zm.) przysługuje Państwu prawo wglądu i korekty swoich danych osobowych. Podane przez Państwa
dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
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