Regulamin rejestracji Uczestników
„XV Kongresu Pielęgniarek Polskich” we Wrocławiu
§1. Postanowienia ogólne
1.1 XV Kongres Pielęgniarek Polskich, zwany w dalszej części Regulaminu Kongresem, odbywa się
w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Marcinkowskiego 2-6.
Termin, w którym odbędzie się Kongres ulega zmianie, nowe daty zostaną podane na stronie
wydarzenia
pod
adresem:
www.kongrespielegniarek.pl.
1.2 Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie z siedzibą w Warszawie (01-840)
Al. Reymonta 8/12 (zwana dalej: Organizator). Organizatorem wykonawczym jest Grupa casusBTL Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26, (zwana dalej: Organizator Wykonawczy).
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie
obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Kongresu są: w szczególności (a)pielęgniarki, (b) inne osoby związane zawodowo
z tematyką Kongresu.
1.5 W ramach Kongresu odbywać się będą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa branży
medycznej.
1.6 Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem.: www.kongrespielegniarek.pl
1.7 Udział w Kongresie jest odpłatny. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Kongresie
zamieszczone są na stronie internetowej Kongresu: www.kongrespielegniarek.pl
§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Kongresie jest:
2.1.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Kongresu: www.kongrespielegniarek.pl, osobiście w recepcji
kongresowej w trakcie trwania Kongresu.
2.1.2 Otrzymanie potwierdzenia w formie automatycznego potwierdzenia przyjęcia formularza
zgłoszeniowego lub potwierdzenia na podany adres e-mailowy z wyłączeniem sytuacji rejestracji
w dniu obrad konferencyjnych.
2.1.3. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.2. Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy firmy Grupa casusBTL Sp. z o.o.: Bank PKO SA, III Oddział
w Poznaniu, Nr konta: 80 1020 4027 0000 1502 1335 4578; tytułem: „udział w XV Kongresie PTP”,
podając:
- w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury VAT imiennej): imię
i nazwisko, adres,
- w przypadku działalności gospodarczej: nazwę, adres, NIP,
- w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko
osoby, za którą jest wnoszona opłata.

b) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności transferuj.pl,
obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu kongresowego pod
adresem: www.kongrespielegniarek.pl
2.3. Organizator Wykonawczy wystawi fakturę VAT/paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
2.4. FV wysyłana jest pocztą elektroniczną w formie PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji
2.5 Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Kongresie w wersji PDF na adres mailowy wskazany
podczas rejestracji, po zakończeniu obrad kongresowych.
2.6 Koszt udziału w kongresie, pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.7 Organizator Wykonawczy ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kongresie w przypadku,
gdy nie uiścił on opłat za udział w Kongresie, w terminach określonych przez Organizatora (szczegóły
na podstronie serwisu Kongresu w dziale "Rejestracja"). Brak płatności lub nieobecność na Kongresie
nie jest traktowana jako rezygnacja z udziału w Kongresie.
2.8 Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem serwisu internetowego
upływa w dniu 15 maja 2020r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa osobiście w recepcji
kongresowej w czasie trwania Kongresu.
2.9 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kongresie. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Kongresie winna być dokonana w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Wykonawczego.
2.10 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kongresie:
a) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30.
dniu przed rozpoczęciem Kongresu, Uczestnik obciążony zostanie opłatą rejestracyjną w wysokości
50% opłaty brutto.
b) gdy Organizator Wykonawczy otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30. dniu przed
rozpoczęciem Kongresu lub później, Uczestnik obciążony zostanie opłatą rejestracyjną w wysokości
100% opłaty brutto.
2.11 Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, w tym odesłanie podpisanej korekty
na adres Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy ma 30 dni na dokonanie zwrotu.
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów bez podania przyczyny. Uczestnikowi
nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora i Organizatora
Wykonawczego.
§3. Reklamacje
3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kongresu wobec Organizatora Wykonawczego powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby
Organizatora Wykonawczego.
3.2 Reklamacje Uczestników Kongresu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Kongresu.
3.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
§4. Postanowienia końcowe

4.1 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizatora Wykonawczego, Organizator Wykonawczy niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez
Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
4.2 W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizatora
Wykonawczego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek
opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych
Organizatorowi Wykonawczemu przez Uczestników Kongresu.
4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora Wykonawczego.
4.4 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 Organizatorami.
4.5 Organizator Wykonawczy zastrzega, iż przebieg Konferencji może być rejestrowany dla celów
dokumentacyjnych i referencyjnych.
4.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
4.7 Dane osobowe:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w pełnym zakresie jest Organizator Wykonawczy.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa,
niniejszym Regulaminem Konferencji. Administratorzy Państwa danych nie sprzedają 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 wskazanych
w Klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego.
2. Organizator Wykonawczy na podstawie pisemnego wniosku Organizatora może udostępnić dane
osobowe Uczestników konferencji wyłącznie w celu prawnie uzasadnionego interesu Organizatora
polegającego na konieczności prawidłowego rozliczenia finansowego Kongresu na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO. Udostępniane dane będą obejmowały zakres: imię, nazwisko, dane zawarte na fakturze
za udział w Kongresie jeśli została wystawiona. Klauzula informacyjna Organizatora.
3. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Klauzuli
informacyjnej Organizatora i klauzuli prywatności Organizatora Wykonawczego.
5.8 W przypadku, gdy Uczestnik wybierze płatność poprzez system transferuj.pl, jego dane osobowe
są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności
S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejo-nowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
4.9 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
w związku z udziałem w Kongresie.
4.10 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kongresu, zgłoszenie Uczestnika w trybie rejestracji
grupowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
4.11 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
www.kongrespielegniarek.pl

4.12.Organizator Wykonawczy ma prawo zmiany postanowień regulaminu, które wchodzą w życie
z
dniem
ich
zamieszczenia
na
stronie internetowej
www.kongrespielegniarek.pl

