REGULAMIN
KONFERENCJI NAUKOWEJ
„WSPÓŁCZESNE ASPEKTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ„
CAEM 2019
09-11.05.2019 Olsztyn
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora
konferencji.
1.2. Organizatorem Konferencji jest Katedra Medycyny Ratunkowej
1.3. Uczestnikami Konferencji są: lekarze, ratownicy medyczne, pielęgniarki, studenci oraz
inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, w dalszej części Regulaminu zwani
są Uczestnikami.
1.4. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
1.5. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w ramowym i szczegółowym programie
Konferencji.
1.6. Każdy Uczestnik, biorący czynny udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa
w Konferencji.
1.7. Wszystkie informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej konferencji:
https://caem2019.pl
§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji
2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz
terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane przez Organizatora.
2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji.
2.2.2. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony
internetowej konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora, tj. 01.05.2019. roku
lub w przypadku wyczerpania puli miejsc – w zależności co nastąpi pierwsze. Rejestracja po
tym terminie nie będzie możliwa.
2.4. W przypadku wolnych miejsc Organizator zamieści na stronie internetowej konferencji
informację o wydłużeniu terminu rejestracji.
2.5. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, Organizator ma prawo zamknąć
rejestrację przed upływem terminu 01.05.2019 r.
2.6. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
§3. Opłata rejestracyjna
3.1. Koszt udziału w Konferencji uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
3.2. Opłatę rejestracyjną za udział w Konferencji, należy uiścić na konto wskazane przez
Organizatora, w terminie 5 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego.

3.3. Nie uiszczenie opłaty rejestracyjnej w terminie wskazanym przez Organizatora,
upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu
jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
§4 Pozostałe opłaty
4.1. Do pozostałych opłat należą:
- opłata za osobę towarzyszącą
- opłata za udział uczestnika w uroczystej kolacji
- opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji
4.2. Wymienione w pkt 5.1. opłaty uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
4.3. Opłatę za osobę towarzyszącą oraz udział w bankiecie uczestnik uiszcza w terminie:
- 5 dni od dnia rejestracji, razem z opłatą rejestracyjną, jeżeli zawarł to w formularzu
zgłoszeniowym podczas rejestracji na Konferencję,
-jeżeli
zgłosił
chęć
udziału
w
bankiecie
lub
osobę
towarzyszącą
w terminie późniejszym, wówczas uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłat w ciągu 5 dni od
zgłoszenia, jednak nie później niż do 01.05.2019. r.
4.4. Nie uiszczenie opłat w terminie wskazanym przez Organizatora, upoważnia Organizatora
do anulowania zgłoszenia uczestnictwa w uroczystej kolacji /udziału osoby towarzyszącej,
bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
§5 Zakwaterowanie i koszty podróży
5.1. Uczestnik we własnym zakresie organizuje sobie transport oraz nocleg, jak również
pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania.
5.2. Informacje o zakwaterowaniu znajdują się na stronie internetowej konferencji.
§6. Rezygnacja z udziału w Konferencji
6.1. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji oraz uroczystej kolacji Uczestnikowi i
osobie towarzyszącej nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty rejestracyjnej oraz
dodatkowej opłaty za kolację, jeżeli Organizator dotrzymał wszystkich warunków organizacji
konferencji.
6.2. Rezygnacja, o której mowa w pkt 6.1. powinna być przesłana przez Uczestnika drogą
e-mail na adres konferencjacaem2019@gmail.com z dokładnym wskazaniem imienia i
nazwiska Uczestnika i/lub jego osoby towarzyszącej.
6.3. W przypadku rezygnacji z noclegu, co do zwrotu poniesionych kosztów przez
Uczestnika obowiązuje regulamin hotelu, w którym dokonano rezerwacji.
§7. Dane osobowe
7.1Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dalej UWM
7.2Podstawą przetwarzania danych osobowych jest świadczenie przez UWM
usługi –
organizacja konferencji naukowej pt. „Współczesne aspekty medycyny ratunkowej” oraz
dokonanie rejestracji.

7.3Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi organizacji konferencji
naukowej pt „Współczesne aspekty medycyny ratunkowej” lub innych podobnych usług,
które są świadczone przez UWM na życzenie uczestnika konferencji.
7.4Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym a także w przypadku
dokumentowania sprzedaży fakturą - wymogiem ustawowym. Nie podanie danych
osobowych uniemożliwia UWM. zarejestrowanie udziału w konferencji oraz uniemożliwia
wystawienie faktury.
7.5Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także
do przenoszenia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7.6Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób
przetwarzania danych osobowych.
7.7Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi organizacji
konferencji naukowej pt. „ Współczesne aspekty medycyny ratunkowej” a także przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
7.8Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
współpracujących z UWM tylko na potrzeby organizacji konferencji CAEM 2019:
a. Firmom ubezpieczeniowym
b. Firmom informatycznym
c. Firmom wspierającym i zarządzającym infrastrukturą IT,
d. Firmom księgowym
e. Kancelariom prawnym
f. Firmom kurierskim
g. Firmom pocztowym,
h. Firmom transportowym

§8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
8.2.Organizator
nie
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będące następstwem siły wyższej.
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8.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu
Internetowego Konferencji.
8.4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji .
Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu
obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
8.5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

