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Regulamin rejestracji uczestników
międzynarodowej konferencji
„MedTrends – Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia ”
Zabrze, 22-23.05.2018 r.
§1.
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Międzynarodowa Konferencja MedTrends, Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia (dalej:
„MedTrends”), odbędzie się w dniach 22-23.05.2018 r. MedTrends podzielona jest tematycznie na dwie
części:
1) warsztaty MedTrends – StartUP! (dalej: „Warsztaty”) – które odbędą się 22.05.2018 r. w Śląskim Parku
Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia (dalej: „KMS”);
2) wykłady (dalej: „Konferencja”) – które odbędą się 23.05.2018 r. w Hotelu Diament Park w Zabrzu
(dalej: „Obiekt konferencyjny”).
Organizatorem MedTrends jest Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800)
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c, KRS: 0000396540 (dalej: „Organizator”).
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach
i Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
Uczestnikami MedTrends (dalej: „Uczestnicy”) są: a) lekarze; b) informatycy; c) przedstawiciele nowych
technologii w ochronie zdrowia d) wykładowcy, e) studenci, f) przedsiębiorcy oraz inne osoby związane
zawodowo z tematyką MedTrends oraz przedstawiciele sponsorów.
Wykładowcą jest osoba, która bierze aktywny udział w MedTrends na zaproszenie Organizatora:
1) uczestniczy w Warsztatach i/ lub Konferencji z własną prezentacją,
2) przewodniczy sesji,
3) została zakwalifikowana przez Komitet Naukowy, a o tym fakcie będzie poinformowana drogą
elektroniczną.
W ramach Warsztatów odbędą się wykłady i warsztaty szkoleniowe.
W ramach Konferencji odbędą sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm sponsorujących.
Oficjalny serwis internetowy MedTrends znajduje się pod adresem www.medtrends.pl

§2.
Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Warsztatach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek (rejestracja):
1) zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
w wersji online na stronie internetowej MedTrends lub przesłanie formularza rejestracyjnego za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora.
2) otrzymanie potwierdzenia Organizatora w formie bądź automatycznego potwierdzenia przyjęcia
formularza zgłoszeniowego bądź potwierdzenia na podany adres mailowy.
3) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na stronie www.medtrends.pl.
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2. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie następujących przesłanek (rejestracja):
1) zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na
stronie internetowej Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru na adres korespondencyjny Organizatora lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście
w recepcji konferencyjnej w dniu Konferencji, tj. 23 maja 2018 r.
2) otrzymanie potwierdzenia Organizatora w formie bądź automatycznego potwierdzenia przyjęcia
formularza zgłoszeniowego bądź potwierdzenia na podany adres mailowy, z wyłączeniem sytuacji
rejestracji w dniu Konferencji.
3) uiszczenie opłaty w wysokości i na warunkach podanych przez Organizatora na stronie www.medtrends.pl.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Warsztatach upływa w dniu 20.05.2018 r.
4. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego
www.medtrends.pl upływa w dniu 21.05.2018 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora
do dnia 22.05.2018 r. włącznie oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji,
tj. 23.05.2018r.
5. Harmonogram i warunki udziału w konkursie „TOP TRENDS – najlepszy startup w ochronie zdrowia” (dalej:
„Konkurs”) regulowane są przez „Regulamin Konkursu”), znajdującego się na stronie www.medtrends.pl. Konkurs
organizowany jest przez Organizatora i skierowany jest do twórców i właścicieli innowacyjnych projektów oraz firm
technologicznych (startupów) z branży ochrony zdrowia.
6.. Ilość miejsc na Warsztaty jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Warsztatach i/lub Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału
winna być dokonana w formie pisemnej, na adres mailowy: biuro@medtrends.pl
8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach i/ lub Konferencji:
1) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 dniu przed
rozpoczęciem Warsztatów/ Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną
o koszty administracyjne w wysokości 25% wartości całości opłaty.
2) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 30 dniu przed rozpoczęciem
Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§3.
Opłaty
1.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat i warunków uczestnictwa w Warsztatach i Konferencji
zamieszczone są na stronie internetowej MedTrends pod adresem www.medtrends.pl.
2. Uczestnicy będący studentami (do 26 roku życia), którzy dokonają rejestracji na Konferencję do dnia
15 maja 2018 r., zwolnieni zostaną z opłat za uczestnictwo w Konferencji. Organizator zastrzega sobie
możliwość weryfikacji statusu studenta podczas rejestracji na miejscu Konferencji (konieczność okazania
legitymacji studenckiej).
3. Udział w Warsztatach jest odpłatny.
Opłatę za udział w Warsztatach i/ lub Konferencji należy przesłać na rachunek bankowy Organizatora:
09 1130 1091 0003 9119 1820 0007 Bank BGK
1) w przypadku opłaty indywidualnej: imię i nazwisko, adres;
2) w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP;
3) w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełną nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko
osoby, za którą jest wnoszona opłata.
4. Organizator wystawi fakturę/paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.
5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem
w Konferencji.
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6.

7.

Brak uregulowania należności za udział w Warsztatach i/ lub Konferencji w terminie podanym przez
Organizatora na stronie internetowej MedTrends, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia
uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4.
Reklamacje
Wszelkie reklamacje Uczestników MedTrends: Warsztatów i Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie trzech dni od dnia
zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż w terminie trzech dni od dnia
zakończenia MedTrends. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§5.
Postanowienia końcowe
1.

W przypadku, gdy Warsztaty i/ lub Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich
konta bankowe.
2. W przypadku, gdy Warsztaty i/ lub 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, jak i kosztów usług dodatkowych, zleconych Organizatorowi przez
Uczestników Konferencji.
3. Organizator może zmienić termin i miejsce Warsztatów i/ lub Konferencji bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie naukowym Warsztatów/ Konferencji.
5.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w MedTrends będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej MedTrends oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.
8. Podczas Warsztatów i/ lub Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych,
obowiązujących w KMS (22.05.2018) i Obiekcie konferencyjnym (23.05.2018).
9. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
10. Uczestnik MedTrends wyraża zgodę na nieodpłatne: (a) utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad konferencyjnych w materiale
sprawozdawczym, dokumentującym przebieg MedTrends. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku
i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji,
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym we wszelkich (niezależnie od
formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach
(Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką
zapisu magnetycznego, optycznego drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem,
użyczenie, nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub
skradzione podczas MedTrends.
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12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na
terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z MedTrends, jak również
w miejscach zakwaterowania.
13. Uczestnik Warsztatów i Konferencji przyjmuje do wiadomości, że Organizator i Zarząd obiektu hotelowego
w trosce o ochronę zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzili
bezwzględny zakaz palenia tytoniu w KMS i Obiekcie konferencyjnym.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.medtrends.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu naukowego.
16. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich
zamieszczenia na stronie internetowej www.medtrends.pl.
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