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Regulamin Konferencji 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników XIV Krakowskich Dni 

Dializoterapii, zwanych w dalszej części Regulaminu Konferencją. 

1.2. Konferencja odbywa się w dniach 3 – 5 września 2020 roku w Centrum Konferencyjnym 

Nowohuckiego Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-000 Kraków. 

1.3. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Amicus Renis z siedzibą w Krakowie al. Kijowska 

32/5, 30-076 Kraków. 

1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.5. Uczestnikami Konferencji są lekarze nefrolodzy i innych specjalności, pielęgniarki, dietetycy, 

technicy oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji, a także przedstawiciele 

sponsorów i wystawców. Uczestnikiem stają się osoby, które zarejestrowały się na Konferencję, 

dokonały opłaty za udział oraz posiadają imienny identyfikator uczestnika Konferencji. 

1.6. Tylko Uczestnicy posiadający imienny identyfikator mają prawo przebywać na terenie 

obiektów, w których odbywa się Konferencja. 

1.7. W ramach Konferencji odbywać będą się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm 

powiązanych z tematyką konferencji. 

1.8. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

1.9. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi 

przez Okręgową Izbę Lekarską. 

1.10. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: 

 www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl 

§ 2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

2.1 Przewidywane formy uczestnictwa w Konferencji to: wykładowca, zaproszony VIP, uczestnik, 

lekarz - stażysta i student. 

2.2 Warunkiem udziału w Konferencji jest: 

2.2.1 Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego 

dostępnego na stronie internetowej Konferencji do 15 sierpnia 2020 roku.  

oraz 

2.2.2 Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora. Termin dokonania 

opłaty za udział w Konferencji to 30 dni od daty zgłoszenia uczestnika. Niedokonanie wpłaty 

w terminie 30 dni od daty rejestracji Uczestnika będzie uznawane jako rezygnacja 

z uczestnictwa w Konferencji oraz wiąże się z anulowaniem zaproszenia na Galę Otwarcia. 

2.2.3 Rejestracja i opłata po 15.08.2020 będzie możliwa osobiście w recepcji Konferencji w czasie 

jej trwania, tj. 3 – 5 września 2020 roku. 

http://www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl/
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2.3 Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto podane na stronie Konferencji. 

2.4 Lekarze – stażyści i Studenci uczestniczą tylko w części merytorycznej Konferencji. Są 

zwolnieni z opłaty konferencyjnej. 

2.5 Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych opłat. 

2.6 Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników na Konferencję. 

2.7 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja winna być dokonana 

w formie pisemnej. Uczestnik: 

a) otrzyma od Organizatora zwrot 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem wpłynięcia rezygnacji 

w terminie do 3.08.2020 roku. 

b) nie otrzyma od Organizatora zwrotu wpłaconej kwoty jeśli oświadczenie Uczestnika 

o rezygnacji wpłynie po 3.08.2020 roku. 

2.8 Zmian nazwisk uczestników można dokonywać do dnia 15 sierpnia 2020 roku, po tej dacie za 

każdą zmianę nazwiska uczestnika zostanie naliczona opłata manipulacyjna w kwocie 50 zł netto 

(61.50 zł brutto) za każde zmieniane nazwisko. 

2.9 Uczestnicy XIV Krakowskich Dni Dializoterapii zostaną ubezpieczeni przez Organizatora na 

poczet nieszczęśliwych wypadków podczas Konferencji pod warunkiem wniesienia opłaty 

konferencyjnej przed 3.09.2020. 

2.10 Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem będzie odbywać się za pośrednictwem 

poczty e-mail. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu mailowego 

w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 3. Informacje dotyczące danych osobowych 

Dane osobowe podane przez Uczestnika podczas rejestrowania się na stronie Konferencji są 

dobrowolne lecz konieczne, aby wziąć w niej udział. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych oraz rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez administratora danych w celach związanych 

z Konferencją oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od administratora danych, w tym również przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej informacji.  

Zgoda taka może zawsze zostać cofnięta, przy czym jej cofnięcie spowoduje usunięcie osoby cofającej 

zgodę z listy uczestników Konferencji uniemożliwi mu uczestniczenie w nim. 

Zgodnie z RODO Administratorem danych osobowych będzie: Fundacja Amicus Renis z Krakowa, 

z siedzibą przy al. Kijowskiej 32/5. 

§ 4. Opłaty i warunki płatności 

4.1 Opłaty oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie 

internetowej Konferencji. 

4.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane 

z uczestnictwem w Konferencji. 
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4.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie do 30 dni od daty rejestracji 

Uczestnika, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia 

z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4.4. Wraz z dokonaniem opłaty Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez 

podpisu odbiorcy oraz wysłania jej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

4.5 W przypadku niepodania przez Uczestnika danych do wystawienia Faktury w formularzu 

rejestracyjnym w terminie do 7 dni od wpłaty zostanie wystawiona FV imienna. 

§ 5. Gala Otwarcia Konferencji 

5.1 Gala Otwarcia Konferencji odbędzie się 3 września 2020 roku o godzinie 18.00 w Filharmonii 

im. Karola Szymanowskiego w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 1. 

5.2 W Gali Otwarcia mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy posiadający imienny identyfikator. 

§ 6. Zakwaterowanie w hotelach 

Uczestnik jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich płatności związanych z indywidualnymi 

wydatkami hotelowymi, takimi jak np. telefon, mini bar, pralnia, płatna telewizja itp., za które to 

wydatki płacą Uczestnicy indywidualnie przy wymeldowaniu z danego Hotelu gotówką lub kartą 

kredytową, Hotel ma prawo do uzyskania od Uczestnika gwarancji finansowej na poczet rachunków 

za usługi dodatkowe. Przez gwarancję rozumie się depozyt gotówkowy lub podanie rodzaju, numeru 

i daty ważności karty kredytowej. Gwarancja realizowana jest w dniu przyjazdu gości. 

§ 7 Dane osobowe, oświadczenia i zgody 

7.1 Uczestnik Konferencji wyraża zgodę ̨ na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na 

potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań́ promocyjno-

informacyjnych związanych z działalnością̨ Organizatora.  

7.2 Uczestnik Konferencji wyraża zgodę ̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji Kongresu (zgodnie z Ustawa ̨ z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie 

z przepisami z Ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe uczestników są gromadzone 

i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb organizacji Konferencji. Administratorem danych 

osobowych jest Fundacja Amicus Renis, która może je przekazać podmiotom współpracującym 

w ramach Organizacji Konferencji tj. 

 Hotelom w zakresie zakwaterowania Uczestnika, jeśli taka opcja została wykupiona 

 Firmie ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia Uczestników 

7.3 Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na zamieszczenie streszczeń wykładów na stronie 

internetowej Konferencji. 

7.4 Dane osobowe podane w formularzu przez uczestnika będą wykorzystywane w zakresie: 

 imię i nazwisko – w celu realizacji uczestnictwa w Konferencji, ewentualnego 

zakwaterowania Uczestnika; 

 data urodzenia – w celu ubezpieczenia Uczestnika Konferencji; 
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 adres e-mail – w celu komunikacji z Uczestnikiem Konferencji w kwestiach dotyczących jego 
uczestnictwa w Konferencji. 

7.5 Uczestnik Konferencji oświadcza, że dane i informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są ̨ 
zgodne z prawdą.  

§ 8. Reklamacje 

8.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane 

w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora. 

8.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

zakończenia Konferencji. 

8.3 Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§ 9. Informacje o Partnerach i Wystawcach 

9.1 Partnerzy i Wystawcy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań 

marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy 

prawne i obyczajowe. 

9.2 Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest 

dobrowolne. 

9.3 Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedniości za formę i instrumenty przekazu 

marketingowego, który kieruje Wystawca (Partner) do osób przebywających w pomieszczeniach 

przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

10.1 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. 

10.2 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 czy innej rekompensaty ze strony Organizatora. 

10.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

10.5 Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych. 

10.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników Konferencji, które zostały 

zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji. 

10.7 Zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów. 
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10.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność́ materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

i szkody w trakcie trwania Konferencji, zarówno w obiektach w których odbywa się 

Konferencja jak i w miejscach zakwaterowania. 

10.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

powyższego regulaminu. 

10.10 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Konferencji 

10.11 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 

2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. 


