Regulamin Konferencji
VII Pediatrycznej Akademii Diabetologii
odbywającej się w dniach 6-7 grudnia 2019 r. w hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Regulamin jest wydany przez GreenLight Consulting Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 1, 91-528 Łódź,
NIP: 726-25-70-512 (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Do postanowień niniejszego Regulaminu obowiązana jest stosować się każda osoba, która otrzymała
elektroniczne potwierdzenie rejestracji na Konferencję lub przebywa na terenie, na którym odbywa się
Konferencja.
3. W przypadku, gdy rejestracji Uczestnika dokonuje osoba trzecia, bierze ona na siebie odpowiedzialność
poinformowania zarejestrowanego przez siebie Uczestnika o prawach i obowiązkach wynikających
z niniejszego regulaminu.
4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
a) „konferencja” oznacza spotkanie o charakterze naukowym, odbywające się w dniach 6-7.12.2019,
na które wstęp jest ograniczony dla zamkniętej grupy osób (uczestników konferencji)
b) "elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na konferencję i
akceptację regulaminu Konferencji;
c) "miejsce konferencji" oznacza Hotel Wodnik w Słoku k/Bełchatowa
d) "uczestnik" oznacza osobę uprawnioną do przebywania w miejscu Konferencji, uczestniczącą w
Konferencji na podstawie otrzymanego elektronicznego potwierdzenia rejestracji.

§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki lub przedstawiciele instytucji medycznych oraz innych
instytucji, których działalność jest związana z wspieraniem działalności medycznej.
2. Wstęp uczestników na miejsce konferencji jest możliwy po wypełnieniu formularza rejestracji on-line
znajdującego się na stronie internetowej www.polpediab.edu.pl i otrzymaniu elektronicznego
potwierdzenia rejestracji.
3. Konferencja ma charakter zamknięty, a udział w Konferencji mogą wziąć wyłącznie osoby posiadające
zgodę Organizatora na określonych przez niego warunkach.
4. Warunkami uczestnictwa w konferencji są:
a) wypełnienie formularza rejestracji on-line,
b) terminowe wniesienie opłaty konferencyjnej,
c) potwierdzenie obecności w biurze konferencji niezwłocznie po przybyciu na Konferencję
5. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń.
6. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia rejestracji.
7. Zgłoszenia do udziału w Konferencji można dokonać do 22 listopada 2019 r.
8. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych rejestracyjnych. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym.
9. Wstęp na Konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego przez Uczestnika od Organizatora
elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji on-line.
10. Odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w
jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży jest zabroniona. Zakazane
jest publiczne oferowanie przeniesienia własności elektronicznych potwierdzeń rejestracji, w tym także w
charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych
promocjach, również w charakterze nieodpłatnym. Organizator ma prawo do unieważnienia
elektronicznego potwierdzenia rejestracji nabytego z naruszeniem postanowień Regulaminu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadanych kwalifikacji zawodowych Uczestnika.

§3.
Opłaty i pakiet konferencyjny
1. Przez pakiet konferencyjny rozumie się pakiet świadczeń przysługujących uczestnikowi w ramach
wniesionej opłaty konferencyjnej z uwzględnieniem § 2.
2. Opłata rejestracyjna wczesna wynosi 50,00 PLN brutto dla lekarzy i 20,00 PLN dla osób niebędących
lekarzami i obowiązuje do 8 lipca 2019.
3. Opłata rejestracyjna standardowa wynosi 100,00 PLN brutto dla lekarzy i 50,00 PLN dla osób niebędących
lekarzami i obowiązuje od 9 lipca 2019 do 22 listopada 2019.
4. Ceny zawierają VAT 23% i obejmują:
a) udział w sesjach naukowych,
b) przewidziane w programie przerwy kawowe,
c) lunch 7.12.2019
d) wstęp na powierzchnię wystawienniczą firm farmaceutycznych i sprzętowych,
e) materiały konferencyjne
f)

rezerwację hotelową w pokoju dwuosobowym typu TWIN

g) certyfikat uczestnictwa w konferencji (10 punktów edukacyjnych).
5. Certyfikaty wysyłane są wyłącznie drogą mailową po zakończeniu Konferencji na adres mailowy wskazany
podczas rejestracji on-line. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest potwierdzenie obecności w Biurze
Konferencji.
6. Przyporządkowanie miejsca rezerwacji hotelowej w pokojach dwuosobowych typu TWIN odbywa się w
sposób losowy.

§4
Płatność
1. Opłatę należy wnieść po dokonaniu rejestracji on-line i otrzymaniu elektronicznego potwierdzenie
rejestracji, przelewem na konto bankowe Organizatora:
GreenLight Consulting Sp. z o.o.
91-528 Łódź, ul. Szmaragdowa 1

Nr konta: PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020
z dopiskiem: VII PAD (+ Imię i Nazwisko Uczestnika)
2. Decyduje data wniesienia opłaty konferencyjnej. W przypadkach spornych konieczne jest przedstawienie
dowodu wpłaty.
3. Potwierdzeniem otrzymania opłaty konferencyjnej jest paragon lub faktura VAT
4. Dokument potwierdzający wpłatę zostanie wystawiona w formie elektronicznej i przesłany na adres
mailowy podany podczas rejestracji on-line.
5. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w Konferencji jest możliwa do dnia 25.11.2019. Po tym terminie nie
będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres:
polpediab@green-light.pl

§5
Przepisy porządkowe
1. Uczestnik ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora przez cały czas trwania Konferencji i
okazywania go na prośbę personelu konferencyjnego lub pracowników hotelu.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone
lub skradzione podczas Konferencji.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie
trwania Konferencji niezgodne z prawem wykorzystanie wiedzy i umiejętności poznanych w trakcie trwania
Konferencji.
5. Uczestnik Konferencji jest zobowiązany do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów
przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na
miejscu konferencji.
6. Uczestnik Konferencji może przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się
wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.
7. Uczestnik Konferencji może przebywać w miejscach konferencji tylko w godzinach otwarcia wyznaczonych
przez Organizatora.

8. Doba hotelowa w miejscu konferencji rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu rozpoczęcia Konferencji i kończy
się o godz. 12.00 dnia następnego.
9. Uczestnik biorący udział w Konferencji wyraża zgodę na fotografowanie i upublicznianie wizerunku w
ramach prowadzonej fotodokumentacji na potrzeby konferencji.
10. Fotodokumentacja prowadzona jest wyłącznie przez fotografa wskazanego przez Organizatora i
udostępniona online wszystkim zarejestrowanym uczestnikom konferencji po jej zakończeniu.
11. Prowadzenie przez uczestnika Konferencja jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych,
reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych
z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione.
12. W miejscu konferencji obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów
pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, materiałów
stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia,
życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków
odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów, w tym także papierosów
elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku
publicznego.
13. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w
miejscu konferencji.
14. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych a
także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.
15. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek przez uczestnika, Organizator ma prawo odmówić wstępu
lub wyprosić z miejsca Konferencja Uczestnika, który istotnie naruszających niniejszy Regulamin, w tym w
szczególności:
- osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
- osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i
informacyjnych,
- osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

§6
Dane osobowe
1. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z § 2., ust. 2 Uczestnik konferencji zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez GreenLight Consulting Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, ul. Szmaragdowa 1, 91-528 Łódź, NIP: 726-25-70-512, a także na wykorzystanie swojego
wizerunku przez Organizatora lub osoby trzecie ale na zlecenie Organizatora, bez wcześniejszej własnej
autoryzacji tego wizerunku, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i
publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem,
relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem konferencji. Organizator zapewnia, iż rozpowszechniany
wizerunek Uczestnika konferencji nie będzie naruszał jego praw osobistych.
2. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych celem zorganizowania niniejszej konferencji,
a wykorzystanie wizerunku również w celach rozpowszechnienia informacji o przebiegu konferencji.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem danych osobowych i że
przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i żądania od Organizatora ich poprawiania,
przeniesienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, a
ich przekazanie Organizatorowi jest warunkiem udziału w Konferencji.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przez czas niezbędny dla realizacji Konferencji,
rozpowszechniania informacji o jej przebiegu, oceniania Konferencji poprzez ankiety ewaluacyjne oraz
dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem Konferencji,
które wynikają z jego udziału w Konferencji.
4. Organizator informuje, że zgoda uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Z chwilą wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych osoba taka nie może
nabyć lub traci status Uczestnika Konferencji.
5. Wszystkie pytania Uczestników dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy
kierować na adres e-mail: biuro@green-light.pl
6. Uczestnikom służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia
naruszenia prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez Organizatora.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie, nowa treść zostanie umieszczona na stronie
www.polpediab.edu.pl a Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niezwłocznie drogą mailową lub
później na piśmie, przed wejściem na miejsce Konferencji. Wejście na miejsce Konferencji oznacza
zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. Organizator nie odpowiada wobec Uczestnika za szkodę, którą
Uczestnik poniósł w związku z faktem zmiany Regulaminu.
3. Służby porządkowe oraz informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, do
odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożeni na inny termin lub w inne miejsce
organizowanej Konferencji.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.
6. W przypadku sporów jako obowiązujący przyjmuje się tekst Regulaminu w języku polskim.
7. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
8. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji: www.polpediab.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za Konferencję ze strony Organizatora:
Katarzyna Pasternak
GreenLight Consulting Sp. z o.o., ul. Szmaragdowa 1, 91-528 Łódź
e-mail: polpediab@green-light.pl, tel. +48 667-513-005

Regulamin z dnia 1.05.2019

