REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ "KOMUNIKACJA W FARMACJI"

Niniejszy

regulamin

określa

warunki

uczestnictwa

oraz

przebiegu

I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji naukowej "Komunikacja w Farmacji"
odbywającej się 14.05.2016 w Bydgoszczy.

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Komunikacja w Farmacji”, zwana
w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 14.05.2016 roku
w Budynku Farmacji w auli 35, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
przy ulicy dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej”
Sekcji Opieki Farmaceutycznej działające przy Katedrze Pediatrii, Hematologii
i Onkologii CM UMK w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.
1.3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
a. Organizator: Koło Naukowe „Komunikacja w Opiece Medycznej” Sekcji Opieki
Farmaceutycznej działające przy Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM
UMK w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.
b. Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji na Konferencję wysyłając formularz
zgłoszeniowy

dostępny

na

stronie

internetowej

http://goo.gl/forms/PKtXwCjqN0
1.4. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

wprowadzania

zmian

w

programie

i Regulaminie Konferencji oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej
aktualnych informacji.

1.5. Adresatami

konferencji

są:

studenci

wszystkich

lat

jednolitych

studiów

magisterskich oraz studiów I i II stopnia, a także tegoroczni absolwenci kierunku,
„farmacja” oraz kierunków pokrewnych studiujący na polskich uczelniach publicznych.
1.6. Przepisy

niniejszego

Regulaminu

stanowią

integralną

część

Zgłoszenia

uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.7. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne
oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.
1.8. Informacje na temat Konferencji będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej:
http://komunikacjamedyczna.pl,

mailowo:

komunikacjaWfarmacji@wp.pl,

oraz

na fanpage’u konferencji: www.facebook.com/komunikacja.w.farmacji

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konferencji
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego na stronie: http://goo.gl/forms/PKtXwCjqN0 w terminach
od 08.04.2016 od godziny 12:00 do 14.04.2016 do godziny 23:59.
b. Uiszczenie opłaty w wysokości 30zł, którą należy uregulować do 7 dni
od momentu rejestracji i przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy:
konferencja.bydgoszcz2016@gmail.com
2.2. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
2.3. Koszt zakwaterowania podczas Konferencji i przejazdu Uczestnik pokrywa
we własnym zakresie.
2.4. Uczestnik Konferencji, który dokonał rejestracji, ma prawo do rezygnacji z udziału
w Konferencji bez podania przyczyny, przy czym jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie Organizatora Konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Informację taką
należy przesłać na adres email: konferencja.bydgoszcz2016@gmail.com
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji przed dniem 01.05.2016
Uczestnikowi przysługuje zwrot wpisowego. Po tym terminie zwrot wpisowego
nie będzie możliwy.

§ 3. Opłaty
3.1. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wynosi 30zł.
3.2. Wpłaty prosimy przesyłać na konto bankowe:

nr 33 1240 6478 1111 0010 6717 6071
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
3.3. W tytule przelewu należy wpisać: Konferencja „Komunikacja w Farmacji”, imię,
nazwisko oraz nazwę uczelni.
3.4 Rejestracja Uczestnika zostanie potwierdzona mailowo po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego i przesłaniu potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mailowy:
konferencja.bydgoszcz2016@gmail.com
3.5. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
a. udział w sesjach tematycznych
b. materiały konferencyjne
c. przerwy kawowe i lunch
3.6. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez
Organizatora upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia
z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 4. Reklamacje
4.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru na adres siedziby Organizatora.
4.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
4.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie
od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników
na wskazane przez nich konta bankowe.
5.2. 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 Konferencji, a także kosztów usług
dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
5.3. Przebieg konferencji zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie
zapisu audiowizualnego oraz fotograficznego. Przebieg Konferencji będzie filmowany
oraz fotografowany.
5.4. Rejestracja

uczestnictwa

oraz

udział

w

Konferencji

jest

równoznaczne

z wyrażeniem przez Uczestnika zgody do wykorzystania jego wizerunku do nagrań
i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie.
Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub
sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, oraz
wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą
bądź pozowanie do zdjęcia.
Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie swojej osoby,
umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego
wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Konferencji.
5.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą
rozstrzygane przez Organizatora.
5.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych
między Uczestnikiem a Organizatorem.

5.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.
133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje,
nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym
osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako
informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy
Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 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).
5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5.10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Konferencją.
5.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie
internetowej http://komunikacjamedyczna.pl
5.12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej Konferencji.

