Regulamin Konferencji XX Lubelskie Spotkania Naukowe
6-8.09.2018 Kazimierz Dolny

1. Postanowienia ogólne:
a) Konferencja XX Lubelskie Spotkania Naukowe, zwana w dalszej części
Regulaminu Zjazdem lub Konferencją odbywa się w terminie 6-8.09.2018 r. w
Hotelu Król Kazimierz przy ulicy Puławskiej 86 w Kazimierzu Dolnym.
b) Organizatorem Zjazdu jest firma pharma2pharma Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Klaudyny 38/117.
c) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia
uczestnictwa w Zjeździe i obowiązują wszystkich Uczestników.
d) Uczestnikami Zjazdu są lekarze psychiatrzy, psycholodzy oraz inne osoby
związane zawodowo z tematyką konferencji wystawcy oraz przedstawiciele
sponsorów - wystawców.
e) W ramach Zjazdu odbędą się sesje plenarne , wykłady oraz warsztaty
merytoryczne.
f) Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem www.lsn.org.pl,
adres email do kontaktów: biuro@pharma2pharma.pl.

2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa:
a) Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
• Zgłoszenie uczestnictwa w Zjeździe za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, lub przesłanie wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego pocztą lub faksem na adres biura
pharma2pahrma.
• Uiszczenie opłaty zjazdowej w wysokości podanej przez Organizatora
b) Opłatę za konferencję należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat
znajdującej się na stronie internetowej serwisu (zakładka REJESTRACJA).
c) Organizator ma obowiązek wystawić fakturę VAT za udział w zjeździe w ciągu
7 dni od daty wpływu opłaty zjazdowej na konto Organizatora.
d) Uczestnikami konferencji są osoby, które wygłaszają prezentacje na dany
temat oraz takie które prezentacji nie wygłoszą.
e) Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat jest osoba, która:
- uczestniczy w sesjach plenarnych warsztatach bez własnej prezentacji
- zgłosiła swoje uczestnictwo do 1 września 2018 roku za pośrednictwem
swojego konta utworzonego w serwisie zjazdowym www.lsn.org.pl
- dokonała opłaty za udział w zjeździe do dnia 1 września 2018
- wystawca, który dokonał wpłaty za udział w Zjeździe do dnia 1 września 2018
roku
f) Za udział w Zjeździe Uczestnik może otrzymać punkty edukacyjne kształcenia
ustawicznego lekarzy.
g) Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

h) Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Zjeździe w
przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Zjeździe, w terminach
określonych przez Organizatora.
i) Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Zjeździe upływa w dniu
1 września 2018 r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie będą mieli
możliwości zarejestrowania się bezpośrednio na Zjeździe.
j) Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Zjeździe. Rezygnacja
Uczestnika z udziału w Zjeździe winna być dokonana w formie pisemnej, nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji
k) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe Uczestnikowi
przysługuje zwrot:
• Opłaty zjazdowej po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 40
zł związanej z anulacją zgłoszenia z tytułu opłaty zjazdowej.
l) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od
Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo
do odszkodowania ze strony Organizatora.
3. Noclegi:
a) Rezerwację noclegów na Zjazd uczestnicy dokonują indywidualnie
bezpośrednio w Hotelach.
4. Ceny i warunki płatności:

a) Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Zjeździe zamieszczone są na
stronie internetowej Zjazdu.
b) Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne
usługi, związane z uczestnictwem w Zjeździe. Odpowiedzialność płatnika i
zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
c) Brak uregulowania należności za udział w Zjeździe w terminie podanym na
stronie internetowej konferencji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od
umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. Przepisy organizacyjne - Wystawcy
a) Organizator udostępni Wystawcy miejsce na stoisko firmowe
b) Dokładna lokalizacja stoiska firmowego zostanie wskazana Wystawcy jako
załącznik do niniejszego Regulaminu.
c) Wystawca jest zobowiązany do korzystania ze stoiska firmowego w sposób
zgodny z zasadami i przepisami bhp oraz przepisami przeciwpożarowymi, a
także przepisami wewnętrznymi Hotelu Król Kazimierz.
d) Wystawca jest zobowiązany korzystać ze stoiska firmowego w taki sposób, by
nie zakłócać przebiegu Zjazdu oraz nie utrudniać korzystania ze stoisk
firmowych przez inne firmy.
e) W przypadku naruszenia przez Wystawcę zobowiązań, o których mowa w

umowie pomiędzy Wystawcą a P2P, Organizator jest uprawniony do
wydawania Wystawcy wiążących zaleceń, zaś w przypadku, gdyby zachowanie
Wystawcy mogło doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia Uczestników
konferencji lub zniszczenia mienia znacznych rozmiarów Organizator może
nawet nakazać Wystawcy zamknięcie stoiska i natychmiastowe usunięcie
zagrożeń.
f) Wystawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi
każdej powstałej szkody oraz każdego zagrożenia zdrowia i życia Uczestników
Zjazdu.
g) Wystawca odpowiada finansowo za zniszczenia dokonane w Hotelu Król
Kazimierz spowodowane działaniami jej pracowników w trakcie trwania
Zjazdu.
h) Wystawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej – pod rygorem
nieważności – zgody Organizatora oddawać w podnajem bądź w użyczenie
podnajętych na podstawie niniejszej umowy powierzchni.
i) Poza kosztami pokrywanymi przez Organizatora i związanymi ze
świadczeniami opisanymi w umowie pomiędzy Wystawca a P2P wszelkie inne
koszty związane z organizacją, udziałem Wystawcy w Zjeździe ponosi
Wystawca. Ze względów organizacyjnych przyjmuje się, że liczba osób
uczestniczących ze strony Firmy w Zjeździe wynosi 2 osoby, chyba że umowa
pomiędzy Wystawca a Organizatorem określa szczegółowo liczbę osób.
Organizator oświadcza ponadto, że uzyskanie miejsc noclegowych w terminie
Zjazdu przez Wystawcę dla jej przedstawicieli nie należy do jego obowiązków,
chyba że umowa pomiędzy Wystawca a Organizatorem określa inne szczegóły
udziału Wystawcy.
j) Strony zgodnie postanawiają, że z uwagi na poziom Zjazdu, Wystawca
zapewnia odpowiednią jakość materiałów reklamowych i innych materiałów
informacyjnych rozprowadzanych wśród uczestników Zjazdu oraz zapewni
odpowiedni poziom estetyczny swojego stoiska i osób działających w imieniu
Wystawcy. Wystawca dążyć będzie również do tego, aby osoby
reprezentujące jej interesy podczas Zjazdu cechowała możliwie najwyższa
kultura osobista.
k) O ile nie zapadną w tej materii odrębne ustalenia na piśmie, wykluczony jest
udział Wystawcy w bezpośrednich zdarzeniach Zjazdu ( wykłady, prelekcje ).
l) Z tytułu ewentualnych zaniechań Wystawcy w uczestnictwie w Zjeździe, żadna
rekompensata Wystawcy nie przysługuje.
m) Wystawca na swój koszt usuwa z miejsca Zjazdu wszelkie jego materiały, które
pozostaną w jego dyspozycji lub są jego własnością, a w szczególności usuwa z
miejsca Zjazdu wszelkie tablice informacyjne, reklamowe, urządzenia
medialne itp. Czynności te muszą być zrealizowane najpóźniej w okresie do 2
godzin od chwili zakończenia Zjazdu. Jeśli czynności te nie zostaną wykonane,
Organizator jest uprawniony do usunięcia w/w rzeczy na koszt i ryzyko
Wystawcy.

6. Materiały informacyjno-reklamowe
a) Wystawca zobowiązuje się, iż informacje o sobie i oferowanych przez siebie
produktach będzie umieszczał wyłącznie w ramach swojego stoiska firmowego na
specjalnie do tego przygotowanych tablicach, zaś prezentowane materiały nie mogą
zasłaniać, naruszać ani zmieniać położenia materiałów umieszczonych przez inne
firmy a także utrudniać ani uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników
Konferencji ani zakłócać spokoju.
b) Wystawca zobowiązuje się dostarczać Uczestnikom Konferencji materiały
promocyjno-reklamowe oraz gadżety z logo firmy jedynie w ramach swojego stoiska
firmowego.
c) Wystawca zobowiązuje się, iż zamieszczane przez niego informacje oraz dostarczane
Uczestnikom Konferencji materiały reklamowe nie będą naruszały praw osób
trzecich.
n) Organizator nie udostępnia możliwość przechowania materiałów Wystawcy
wysłanych przed Zjazdem do Hotelu Król Kazimierz. Wystawca we własnym zakresie
może skontaktować się z Hotelem i potwierdzić wysyłanie materiałów.

Reklamacje:
a) Wszelkie reklamacje Uczestników Zjazdu wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby
Organizatora.
b) Reklamacje Uczestników Zjazdu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
c) Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą
rozpatrywane.

6. Postanowienia końcowe:

a) W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez
Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
b) W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od
Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do
zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Zjeździe, jak i
kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników
Zjazdu. Wyjątkiem stanowią indywidualne umowy podpisane z
Organizatorem.
c) Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Zjeździe będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

d) Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Zjazdu, oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania
przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
f) 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 Zjazdu nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez
Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów
komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Zjazdu.
g) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które
mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.
h) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są
jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem, jak również w miejscach
zakwaterowania.
i) Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Zjazdu jest równoznaczne z
zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

