
            
 

 

Regulamin rejestracji uczestników indywidualnych VIII Forum Naukowe  

Polskiej  Echokardiografii Klinicznej  pt:. „ Echo i przyjaciele ,, 
 

                                                                             

                                                                                    §1. Postanowienia ogólne 

 

1.VIII Forum Naukowe Polskiej Echokardiografii Klinicznej pt.: ,,Echo i przyjaciele,,   zwane w dalszej części Konferencją 

odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.  w  Hotelu AIRPORT Hotel Okęcie ul. Komitetu Obrony Robotników 24 , 02-148   

Warszawa. 

2.Organizatorem Konferencji jest firma NeoMed z siedzibą przy ul. Św.Urszuli Ledóchowskiej 5 F/15 , 02-972 

Warszawa .  

3.Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji  

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4.Uczestnikami Konferencji są lekarze kardiolodzy, lekarze innych specjalności i  inne osoby związane zawodowo z 

tematyką Konferencji a także przedstawiciele sponsorów oraz osoby wyznaczone przez Organizatorów. 

5.W ramach Konferencji odbędą się sesje wykładowe, których szczegółowy program znajduje się na oficjalnej stronie 

Konferencji. 

6.Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: www.echo.pl  

 

 

 

                                                                 §2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

 

1. Warunkiem udziału w konferencji jest: dokonanie zgłoszenia uczestnictwa i dokonanie opłaty w wysokości 

podanej       przez Organizatora w terminie określonym niniejszym Regulaminem tj., 

 

do 31.10 .2018 roku –opłata fee -290 zł 
od 01.11.2018 roku do 15.03.2019  –opłata fee -430 zł 
 

 Studenci do dnia 15.03.2019 –opłata fee -150 zł 

Opłata fee w dniu konferencji płatna na miejscu  – 550 zł 
 

2.Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji możliwe jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  on-line 

dostępnego  na stronie internetowej Konferencji lub dokonania zgłoszenia droga elektroniczną na adres e-mail 

dostępny na stronie internetowej Konferencji. 

Uczestnik lub osoba działająca w imieniu Uczestnika otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w 

Konferencji droga elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail. 

http://www.echo.pl/


3.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy  z Organizatorem zgodnie z 

niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu ,a także przestrzegania 

przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje 

również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.     

4. Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora po potwierdzeniu rejestracji, wpisując poniżej skazane 

dane: PKO Bank Polski, numer konta: 80 1020 1185 0000 4002 0237 5236 , NeoMed , ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 

5F/15, 02-975 Warszawa Tytułem: "Opłata rejestracyjna za udział w VIII Forum Naukowym PSE – 06.04.2019r." 

podając: 

- w przypadku opłaty indywidualnej: imię i nazwisko uczestnika Konferencji  

- w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP, 

-w przypadku rejestracji opłacanej przez firmę: pełna nazwa firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest 

wniesiona opłata. 

Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej serwisu konferencyjnego pod adresem: 

www.echo.edu.pl . 

5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie adresu e-mail 

podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji ,które na podstawie odrębnych umów 

z Organizatorem odpowiedzialne są za przebieg i organizację Konferencji (np: udostępnianie danych do celów 

żywieniowych ,meldunkowych ,kwaterunkowych i in. w miejscu organizacji Konferencji oraz na potrzeby 

korespondencji związanej z prawidłowym  przebiegiem Konferencji ,rozsyłaniem faktur oraz certyfikatów itp. )  

6. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat. 

7.Wystawiona przez Organizatora faktura VAT będąca rozliczeniem dokonanej wpłaty będzie w formie faktury 

elektronicznej (format PDF) ,wysłanej na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy uczestnika.   

8.Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji, 

upoważnia  Organizatora do odstąpienia od umowy ,bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc na 

Konferencje. 

10. Wykładowcy nie wnoszą opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Konferencji. Uczestnikiem, który wygłosi 

prezentację na dany temat jest osoba która: 

- uczestniczy w sesji wykładowej oraz warsztatowej z własną prezentacją - zaproszona przez Komitet Naukowy  

w wyniku czego została o tym fakcie poinformowana drogą elektroniczną. 

11.Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat jest osoba która:  

- uczestniczy w sesji wykładowej bez własnej prezentacji - zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu 

konferencyjnego www.echo.edu.pl i  dokonała opłaty za udział w Konferencji do dnia 15.03.2018.r.  lub zgłosi swoje 

uczestnictwo w Biurze Organizatora osobiście w recepcji konferencyjnej w dniu rozpoczęcia Konferencji tj. 

06.04.2019r. 

12. Każdy Uczestnik otrzyma Certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

13. Za udział we wszystkich wykładach podczas Konferencji Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne: 

Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Punkty Akredytacyjne: Sekcji 

Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

14. Koszty udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.  

15.Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie dokonał prawidłowej 

rejestracji poprzez formularz oraz  uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora.  

16.Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego 

www.echo.edu.pl   upływa w dniu 15 marca 2019 r. Rejestracja po tym terminie jest możliwa w Biurze Organizatora 

oraz osobiście w recepcji Konferencyjnej w dniu rozpoczęcia Konferencji tj.  

http://www.echo.edu.pl/
http://www.echo.edu.pl/
http://www.echo.edu.pl/


06 kwietnia 2019 r.  Istnieje możliwość rejestracji oraz opłaty w dniu Konferencji, gdzie opłata dla wszystkich 

Uczestników wynosi 550 zł. Uczestnik może dokonać płatności w dniu Konferencji jedynie gotówką. Uczestnik otrzyma 

na miejscu potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej. 

17. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna 

być dokonana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym  na adres: Ul.Św. Urszuli Ledóchowskiej 5F/15 , 02-972 

Warszawa. 

18.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizatorowi przysługuje zwrot: 

a)Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji, 

Organizator pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne 

w wysokości 35% wartości całości opłaty. 

b)W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji 

lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 

19.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu konferencji bez podania przyczyny. 

Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 

 

 

 

                                                                              §3. Ceny i warunki płatności 

 

1.Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej konferencji pod 

adresem: www.echo.edu.pl   

2.Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z uczestnictwem  

w Konferencji, podany w formularzu rejestracyjnym lub drogą mailową.  

3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej konferencji, 

upoważnia Organizatora do anulowania dokonanej rejestracji, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 

odpowiedzialności odszkodowawczej. 

                                                                                         

 

 

                                                                                     §4. Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.  

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

Konferencji. 

3.Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
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                                                                        §5. Ochrona danych osobowych 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji na Wydarzenie za pomocą formularza 
on-line oraz mailowego zgłoszenia udziału, jest NeoMed Healthcare Solutions Iwona Krajewska   ul.Św. Urszuli 
Ledóchowskiej 5F/15 ,02-972 Warszawa.  
2. Kontakt z Organizatorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 
adresem: office@nhcs.pl 
3. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a Organizator ma obowiązek 
potwierdzenia ich przetwarzania oraz udzielenia informacji o: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych, 
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie 
przetwarzania danych, o przysługujących osobom fizycznym prawach dotyczących przetwarzania i ochrony 
przetwarzania jego danych osobowych.  
4. Mają Państwo prawo żądać od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych, które  są nieprawidłowe oraz 
żądać uzupełnienia danych niekompletnych. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia swoich danych a na 
Organizatorze ciąży wówczas obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:  
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  
b. cofnęli Państwo zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie danych, 
c. wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,  
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,  
e. usunięcie danych osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego     przewidzianego w 
przepisach prawa; Zastrzega się, iż Organizator może odmówić usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne 
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z przepisów 
Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. 
5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku rejestracji na Wydarzenie jest udzielona przez 
Państwa lub osobę działającą w Państwa imieniu, dobrowolna zgoda. W przypadku dokonanego zawarcia umowy 
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia oraz art. 9 ust. 2 pkt a). Podanie danych osobowych 
jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa danych osobowych 
uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.  
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i marketingowych jest Państwa dobrowolna 
zgoda, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne.  
7. Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 
korespondencyjny, numer Prawa Wykonywania Zawodu, dane do faktury.  
8. Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą 
tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem oraz do celów 
kwaterunkowych/meldunkowych w miejscu organizacji Konferencji.  
 
9. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do 
poprawnego wykonania usług.  
10. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie  w zakresie 
niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności  za zakupione usługi.  
11. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać  ich usunięcia lub 
poprawienia.  
12. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami 
służącymi ochronie poufności informacji.   
13. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności 
zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją  od użytkownika. 
14. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Organizatora, w czasie zbierania danych osobowych i 
dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. 



 

 

                                                                          §6. Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator 

niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. 

2. W przypadku, gdy 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. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

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 Organizatorem. 

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

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 konferencji 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 Organizatorami konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu 

Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub 

skradzione podczas Konferencji. 

8. 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. 

9.Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego 

regulaminu. 

10.Organizator ma prawo zmiany programu Konferencji oraz postanowień regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 

jego   zamieszczenia na stronie internetowej: www.echo.edu.pl . 

11.Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem. 

12.Dokonując rejestracji udziału w Konferencji ,Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku 

w celach szkoleniowych oraz promocyjno -reklamowych  w związku z foto lub/i wideo rejestracją Konferencji. 

13.Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na identyfikatorze konferencyjnym. 
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