
REGULAMIN KONFERENCJI 
"Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej  
- współpraca w zespole interdyscyplinarnym"  
Białystok 2019 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji 
"Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej - współpraca w zespole interdyscyplinarnym" 
(dalej: Konferencja).  

2. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2019 r. w Białymstoku. 
3. Organizatorem konferencji jest Fundacja „Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami 

Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Ciołkowskiego 
88 J, 15-545 Białystok (dalej: Organizator). 

4. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, rezydenci, pielęgniarki, rehabilitanci oraz inne osoby związane zawodowo z 
tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów (dalej: Uczestnicy).  

5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz 
wystąpienia i wystawy marketingowe przedsiębiorstw branży farmaceutycznej i 
sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest w Serwisie Internetowym 
Konferencji (https://pomozim.org.pl/konferencja2019/ - dalej: Serwis Internetowy).  

6. Uczestnik biorący udział w Konferencji może otrzymać certyfikat uczestnictwa w 
Konferencji.  

7. Organizator ma prawo do mailowej wysyłki certyfikatów uczestnictwa w Konferencji.  
8. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku, o ile Okręgowa Izba Lekarska 
przewidziała taką możliwość.  

§ 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym oraz uiszczenie opłaty 
w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.  

2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu 
Internetowego upływa w dniu 15 sierpnia 2019 r. Rejestracja po tym terminie będzie 
możliwa w siedzibie Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie 
trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych 
danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.  

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie Internetowym oznacza 
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 3. Zgłoszenie uczestnika wygłaszającego prelekcję 

1. Uczestnik zgłasza chęć wygłoszenia prezentacji podczas sesji przypadków klinicznych do 
Komitetu Naukowego Konferencji pod adresem konferencja@pomozim.org.pl nie później 
niż do 15 sierpnia 2019 r. 

2. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika 
i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.  

https://pomozim.org.pl/konferencja2019/


§ 4. Opłaty 

1. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.  
2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez 

Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez 
ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej. 

3. Koszty udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Organizator nie zwraca wniesionych 

opłat. 

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni 
od dnia zakończenia Konferencji.  

2. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich 

otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany 
przez reklamującego. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

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.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa stanowią inaczej.  

3. 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).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 
związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.  

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu 
Internetowego Konferencji.  

8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. 
9. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, także 

w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego, 
kolejności wystąpień i zmiany prelegentów. 

 


