Regulamin rejestracji uczestników
III Ogólnopolskiego Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego
20-21.10.2017 roku w Krakowie

§1. Postanowienia ogólne
1.1 III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, zwane
w dalszej części Regulaminu Sympozjum, odbywa się w dniach 20 – 21 października 2017 roku na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78,
31-571 Kraków.
1.2 Organizatorem Sympozjum jest Fundacja Amicus Renis z siedzibą w Krakowie, al. Kijowska 32/5,
30-076 Kraków
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa
w Sympozjum i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Sympozjum są rehabilitanci, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, inne osoby związane
zawodowo z tematyką Sympozjum oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5 W ramach Sympozjum odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz warsztaty.
1.6
Oficjalny
serwis
internetowy
www.amicusrenis.pl/sympozjum/
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§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Sympozjum jest:
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Sympozjum lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście
w
recepcji
Sympozjum
w
dniach
trwania
Sympozjum
tj.
20 – 21 października 2017 roku
2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2 Opłatę za udział w Sympozjum należy przesłać na konto Organizatora:
Fundacja Amicus Renis
Al. Kijowska 32/5
30-076 Kraków
Raiffeisen Polbank 86 1750 0012 0000 0000 3239 4809
tytułem: Udział w III Sympozjum, podając w przypadku:

- opłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres, NIP
- działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP
- rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą
jest wnoszona opłata. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu
Sympozjum pod adresemwww.amicusrenis.pl/sympozjum/
2.3 Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.4 Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Sympozjum.
2.5 Koszt udziału w Sympozjum, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.6 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w
Sympozjum za pośrednictwem serwisu
internetowego www.amicusrenis.pl/sympozjum/ upływa w dniu 30 września 2017 roku. Rejestracja
po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji Sympozjum w czasie
trwania Sympozjum, tj. 20 – 21 października 2017 roku.
2.7 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Sympozjum. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Sympozjum winna być dokonana w formie pisemnej.
2.8 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Sympozjum:
a) Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed
rozpoczęciem Sympozjum, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne
w wysokości 25% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za
udział.
b) Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem
Sympozjum lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
2.9 Uczestnicy Sympozjum zostaną ubezpieczeni przez Organizatora na poczet nieszczęśliwych
wypadków podczas Sympozjum.

§3. Ceny i warunki płatności
3.1 Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Sympozjum zamieszczone są na stronie
internetowej Sympozjum pod adresem www.amicusrenis.pl/sympozjum/
3.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane
z uczestnictwem w Sympozjum.
3.3 Brak uregulowania należności za udział w Sympozjum w terminie 21 dni od daty dokonania
rejestracji, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego
tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§4. Udział w warsztatach
4.1 Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu uczestników
III Ogólnopolskiego Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego.

§5. Zakwaterowanie w hotelach
5.1 Uczestnik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich płatności związanych z indywidualnymi
wydatkami hotelowymi, takimi jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja itp., za które to
wydatki płacą Uczestnicy indywidualnie przy wymeldowaniu z danego Hotelu gotówką lub kartą
kredytową, Hotel ma prawo do uzyskania od Uczestnika gwarancji finansowej na poczet rachunków
za usługi dodatkowe. Przez gwarancję rozumie się depozyt gotówkowy lub podanie rodzaju, numeru
i daty ważności karty kredytowej. Gwarancja realizowana jest w dniu przyjazdu gości.
5.2 Miejsca noclegowe będą dostępne dla Uczestników Sympozjum w zależności od dostępności
wolnych miejsc w danym Hotelu i mogą ulec zmianie w trakcie okresu rejestracji uczestników.
5.3 Poprzez miejsca hotelowe Organizator rozumie również miejsca noclegowe w akademikach.

§6. Reklamacje
6.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane
w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
6.2 Reklamacje Uczestników Sympozjum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Sympozjum.
6.3 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§7. Postanowienia końcowe
7.1 W przypadku, gdy Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta
bankowe.
7.2 W przypadku, gdy Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych
z uczestnictwem w Sympozjum, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez
Uczestników Sympozjum.
7.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Sympozjum będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sympozjum oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych
oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
7.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
7.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia
29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie
użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane
osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do
celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Sympozjum oraz do czynności
niezbędnych do organizacji Sympozjum. Sympozjum 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)
7.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum.
7.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane
z Sympozjum, jak również w miejscach zakwaterowania.
7.9 Uczestnicy Sympozjum wyrażają zgodę na umieszczenie swojego wizerunku w materiałach
archiwalnych na stronie internetowej Fundacji Amicus Renis.
7.10
Zarejestrowanie się w charakterze
z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
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7.11 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.amicusrenis.pl/sympozjum/
7.12 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie
2 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.amicusrenis.pl/sympozjum/

