REGULAMIN DLA UCZESTNIKA SYMPOZJUM
ZASADY I WARUNKI
§1. Postanowienia ogólne
1. wydarzenie o nazwie XX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji odbędzie się
w dniach 13-14.05.2022 roku.
2. Sympozjum jest organizowane przez Targi w Krakowie Ltd.
3. Rejestracja na Sympozjum oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Oficjalna strona Sympozjum to: https://rehasymposium.com/pl/
5. Warunkiem udziału w Sympozjum są:
a. rejestracja online poprzez formularz rejestracyjny na stronie: https://rehasymposium.com/pl/
b. dokonanie płatności,
c. Osobiste potwierdzenie obecności w punkcie rejestracyjnym w dniu Sympozjum.
§2. Rejestracja
1. Rejestracji na Sympozjum można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny online na
stronie: https://rehasymposium.com/pl/
2. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy muszą uiścić wymaganą opłatę rejestracyjną. Rejestracja
jest ważna dopiero po dokonaniu przez uczestnika płatności.
3. Uprzejmie informujemy, że jeśli wpłata za uczestnika, który przesłał abstrakty, nie zostanie
zakończona do dnia 15 kwietnia 2022 r., Abstrakt zostanie anulowany i nie zostanie wpisany do
Książki Abstraktów.
4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dokładnego podania danych płatnika. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych i / lub niepełnych informacji w
formularzu rejestracyjnym.
5.

Po

rejestracji

uczestnicy

otrzymają

automatycznie

wygenerowaną

wiadomość

z

powiadomieniem na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli po dokonaniu
rejestracji Uczestnik nie otrzymał e-maila z powiadomieniem proszony jest o sprawdzenie folderu
ze spamem / wiadomości-śmieci lub skontaktowanie się z Biurem Organizacyjnym Sympozjum w
celu potwierdzenia statusu rejestracji.

6. Po rejestracji uczestnik będzie miał dostęp do swojego profilu w systemie, aby sprawdzić
status rejestracji. Jeśli Uczestnik nie otrzyma wiadomości e-mail, proszony jest o sprawdzenie
folderu ze spamem / wiadomości-śmieci lub skontaktowanie się z Biurem Organizacyjnym
Sympozjum.
§3. Opłata konferencyjna
1. Informacje o opłacie konferencyjnej znajdują się na stronie internetowej:
https://rehasymposium.com/pl/
2. Wszystkich uczestników obowiązuje opłata rejestracyjna bez względu na rodzaj uczestnictwa.
Szczegółowy opis wysokości opłat konferencyjnych znajduje się na stronie internetowej. Opłaty
wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
3. Opłata rejestracyjna Uczestnika obejmuje: udział w seminarium, dostęp do przerwy kawowej,
dostęp do lunchu, możliwość zgłoszenia abstraktów, pakiet materiałów konferencyjnych.
4. Opłata rejestracyjna Studenta obejmuje: udział w seminarium, dostęp do przerwy kawowej,
możliwość zgłoszenia jednego abstraktu, pakiet materiałów konferencyjnych.
5. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
6. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od rodzaju uczestnika.
§4. Płatności, faktury
1. Dostępna jest następująca forma płatności: wpłata na konto bankowe, na podstawie faktury
proforma, która zostanie wystawiona przez Biuro Organizacyjne Sympozjum i zostanie
przesłana na adres e-mail podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
2. Wszystkie płatności powinny zawierać następujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika +
dopisek „Reha Sympozjum” oraz numer faktury proforma.
4. Koszty operacji bankowych ponosi uczestnik.
5. Po otrzymaniu wpłaty faktura zaliczkowa w formie elektronicznej będzie do pobrania
bezpośrednio z osobistego konta Uczestnika.
6. Faktura końcowa zostanie wystawiona tylko na życzenie uczestnika, zgłoszone najpóźniej do
końca miesiąca, w którym odbywa się sympozjum. Sekretariat nie wyśle tego dokumentu
automatycznie.
7. Faktury o których mowa w punktach 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną wystawione na
podstawie danych podanych podczas rejestracji (dane do faktury).

8. Data dokonania przelewu (zgodnie z terminami wskazanymi w zakładce „Informacje
rejestracyjne” na stronie internetowej Sympozjum) będzie traktowana jako data rejestracji
uczestnika.
9. Udział w Sympozjum możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty.
§5. Warunki anulacji i zwrot opłat
1. Wszelkie rezygnacje z rejestracji na Sympozjum należy przesyłać pocztą elektroniczną na
adres Biura Organizacyjnego Sympozjum: rehasymposium@targi.krakow.pl. Data wysłania
rezygnacji z e-maila jest wiążąca.
2. Zwracamy uwagę, że jeśli wypowiedzenie wpłynie do dnia 1.03.2021r. zwrotowi podlega
50% pełnej opłaty rejestracyjnej. Informujemy, że zwrot kosztów nastąpi po zakończeniu
Sympozjum.
3. W przypadku rezygnacji otrzymanej późniejszym niż w dniu 1.03.2021r. zwrot kosztów nie
będzie możliwy.
4. W przypadku nie wzięcia udziału w Sympozjum opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.
5. Uczestnicy mają prawo delegować inną osobę do udziału w Sympozjum w swoim imieniu
bez dodatkowych opłat. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
rehasymposium@targi.krakow.pl w ciągu 10 dni roboczych przed Sympozjum.
§6. Obowiązki i odpowiedzialność uczestnika
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu w
trakcie trwania Sympozjum i wszystkich imprez towarzyszących oraz okazywania
identyfikatora na żądanie personelu Sympozjum i ochrony.
2. W czasie trwania Sympozjum Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych i bezpieczeństwa w miejscu odbywania się Sympozjum oraz do wszelkich
zaleceń Organizatora.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Sympozjum.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Sympozjum.
§7. Ochrona danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie
1. Rejestrując się na stronie: https://rehasymposium.com/pl/ wyrażasz zgodę na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Z 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016).
3. Administratorzy danych osobowych:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Galicyjskiej 9, 31-586 Kraków, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców nr KRS 0000192313, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia XI Wydział Gospodarczy. NIP: 676-10-50-090, REGON: 350952838. Targi w Krakowie
wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować
poprzez e-mail: iod@targi.krakow.pl.
4. Administratorzy danych będą przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu realizacji
umowy zawartej w związku z udziałem w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b)), jak również w celu
marketingu własnych produktów i usług w formie tradycyjnej (art. 6 pkt 1 f)) oraz w innych
celach, na które Uczestnik wyraził zgodę (np. przesyłanie informacji handlowych drogą
elektroniczną, marketing bezpośredni przez telefon (art. 6 pkt 1) a)) marketing produktów i
usług współpracujących z Administratorami) lub wynikający z poleceń Uczestnika lub umowy
pomiędzy

Organizatorami

a

Uczestnikiem

(w

szczególności

rozpatrywanie

wniosków,

reklamacje). Dane osobowe w trakcie rozpatrywania wniosków mogą być udostępniane
operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki z fakturą VAT.
5.

Administratorzy

mogą
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innym
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(podwykonawcom lub partnerom biznesowym) do przetwarzania, na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (Dz.U. UE L 119), Administratorzy
prowadzą rejestr osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie
danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie umowy związanej ze zgłoszeniem
udziału w Sympozjum.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki podania błędnych danych osobowych przez
Uczestnika Sympozjum.
8. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na tronach Administratorów: Targi w Krakowie:
http://targi.krakow.pl/pl/aktualnosci/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html
9. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych można przesłać pocztą elektroniczną na adres: iod@targi.krakow.pl

§8. Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie obrazu
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie ich wizerunku utrwalonego w
materiałach Konferencyjnych, filmach, prezentacjach, a także w trakcie Konferencji oraz w
materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na utrwalanie,
filmowanie lub jakiekolwiek inne utrwalanie wizerunku lub wypowiedzi Uczestnika w związku z
Konferencją oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego
wizerunku i głosu za pośrednictwem strony internetowej, telewizji , informacji prasowych i
mediów społecznościowych w celu prezentacji wydarzenia lub działalności Organizatora.
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów z tego tytułu.
§9. Prawo autorskie
1. Konferencja, program Konferencji oraz wszelkie metody prezentowane podczas Konferencji są
chronione prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik uczestnicząc w
Konferencji nie nabywa żadnych praw do rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi.
2. Kopiowanie materiałów Konferencji i / lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie
takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest niezgodne z prawem i podlega
odpowiedzialności karnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
04.02.1994, Nr 24, poz. 84 ze zm.).
3. Uczestnicy oświadczają, że posiadają autorskie prawa majątkowe lub niezbędne licencje do
publikowanych materiałów. Uczestnicy oświadczają, że publikacja materiałów i ich treści jest
zgodna z prawem i nie narusza praw lub towarów osób trzecich.
4. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie uzasadnionych roszczeń wobec Uczestników
wynikających z naruszenia praw, o których mowa w ust. powyżej, poprzez publikację
przekazanych

materiałów

Strona

(Uczestnik)

przekazująca

kwestionowane

materiały

zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń i zapłaty tantiem lub odszkodowań, które
Organizator musiałby ponieść, wraz ze wszystkimi kosztami wynikającymi z naruszeń.

§10. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Sympozjum. Aktualny
program jest opublikowany na stronie internetowej: https://rehasymposium.com/pl/.
2. Jeżeli Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn spowodowanych „siłą wyższą”
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot jakichkolwiek opłat związanych z
udziałem w Sympozjum. Za siłę wyższą uznaje się m. in. epidemie, strajki, zamieszki,
pożar, zalanie oraz zjawiska pogodowe jak uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad,
deszcz, a także zobowiązania z tytułu uregulowań sanitarnych lub epidemiologicznych,
zawarcie na ich podstawie umów uniemożliwiających lub
ograniczających organizację Wydarzenia, bądź też wprowadzenia innych przepisów
prawa, zgodnie z którymi zorganizowanie Wydarzenia nie będzie możliwe lub jego
organizacja będzie wymagała wprowadzenia ograniczeń związanych w szczególności z ich
organizacją lub przebiegiem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z udziału w Konferencji będą rozstrzygane przez Sąd
Rejonowy w Krakowie.
5. Poniższe Warunki wchodzą w życie w dniu ich umieszczenia na stronie internetowej:
08.06.2021.

