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§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument jest regulaminem V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Spotkań z
dietetyką funkcjonalną – Neurobiota 2 zwanej dalej Konferencją.
2. Konferencja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
3. Organizatorem Konferencji jest Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, zwanymi dalej Organizatorem.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i
obowiązują wszystkich Uczestników.
5. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, przerwy kawowe i
obiadowe.
7. Terminy wszystkich wydarzeń związanych z Konferencją zostaną podane w Harmonogramie,
zamieszczonym do wglądu Uczestników na stronie internetowej Konferencji, funpage'u oraz
wydarzeniu na Faceoobk’u. Dane w Harmonogramie Organizator może dowolnie modyfikować.
8. Uczestnik zobowiązuje się do śledzenia zmian w Harmonogramie.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konferencji w przypadku zbyt małej liczby
Uczestników lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów.
10. W przypadku odwołania Konferencji, Organizatorzy są zobowiązani poinformować o tym
Uczestników nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Prelegentów z przyczyn od nich niezależnych.

§2. Uczestnictwo w Konferencji
1.Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnictwa dostępnego na
stronie internetowej Konferencji.
b) Uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
c) Opłatę za udział należy przesłać na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora na stronie
internetowej Konferencji.
2. Organizator wystawia fakturę tytułem dokonanych wpłat na życzenie Uczestnika wyrażone w Karcie
Zgłoszenia Uczestnictwa.

4. Organizator wystawia fakturę na dane podane przez Uczestnika w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa.
5. Każdy Uczestnik biorący czynny udział w Konferencji otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa drogą
mailową.
6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
7. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem Karty Zgłoszeniowej Uczestnictwa
upływa w dniu wskazanym przez Organizatora i zamieszczonym na stornie internetowej, funpage'u
oraz wydarzeniu na Faceoobk’u.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
1.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w
Konferencji powinna być wysłana w formie mailowej na adres: dietetykafunkcjonalnapum@gmail.com
z podaniem dokładnych danych identyfikujących Uczestnika: Imię Nazwisko oraz adres mailowy z
którego dokonał rejestracji.
2. W przypadku gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem
Wydarzenia lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
3. Do Uczestnika, który nie dokonał rezygnacji z udziału w Konferencji oraz w niej nie uczestniczył
zostaną wysłane materiały konferencyjne w postaci książki abstraktów oraz imienny certyfikat
uczestnictwa o ile Uczestnik zgłosi drogą mailową taką chęć. Uczestnik zobowiązany jest podać pełne
dane do korespondencji drogą pocztową.

§4. Opłaty
1. Wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji.
2. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na
stronie internetowej Konferencji, funpage’u oraz wydarzeniu na Facebook’u, upoważnia Organizatora
do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności
odszkodowawczej.

§5. Postanowienia końcowe
1.Wysłanie potwierdzenia rejestracji na Konferencję oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29
października 1997 r., poz. 833.) 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 Konferencji. Konferencja ma charakter

zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. 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.
6. Regulamin został ustanowiony i zatwierdzony przez komitet organizacyjny konferencji.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2017 r.
8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni
od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji, funpage'u oraz wydarzeniu na
Facebook’u.

