
Regulamin Konferencji 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konferencji jest Centrum Medyczne VitaImmun Sp z o. o. Sp.k.
61-425 Poznań, ul. Czechosłowacka 103 NIP 7831729606, REGON 362201488
zwany dalej Organizatorem

2. Konferencja  odbywa  się  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Organizatora.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczest-
nictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

Uczestnictwo w Konferencji

4. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 

a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie informacji na
adres e-mail podany na plakacie promującym wydarzenie, bądź zgło-
szenie telefoniczne pod numerem telefonu podanym na ogłoszeniu.

b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora. 

1. Opłatę za udział w Konferencji  należy przesłać zgodnie z  informacjami  na
konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się rów-
nież na stronie internetowego Centrum Medycznego VitaImmun 

www.vitaimmun.pl

2. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika chęci otrzymania faktury Vat, Orga-
nizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat. 

3. Faktura  Vat  przesłana  zostanie  w  wersji  elektronicznej  na  wskazany  przez
Uczestnika adres e-mail w przeciągu 30 dni od zakończenia Konferencji.

4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

5. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym
zakresie. 

6. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wska-
zanym przez Organizatora. 

Rezygnacja z udziału w Konferencji

7. Uczestnik  może  zrezygnować  z  uczestnictwa  w  Konferencji.  Rezygnacja
Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji: 



a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30
dnia przed rozpoczęciem Konferencji,  Organizator zwróci Uczestnikowi wpła-
coną kwotę  pomniejszoną o  10% wartości  całości  opłaty,  pod warunkiem
wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomię-
dzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo za-
trzymać odstępne w wysokości 40% wartości całości opłaty, pod warunkiem
wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 

c) gdy Organizator  otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji  w 14
dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo za-
trzymać całą otrzymaną wpłatę. 

Opłaty

9. Informacja na temat opłaty za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona
na plakacie promującym wydarzenie, natomiast  dane do przelewu Uczestnik
otrzyma po dokonaniu zgłoszenia.

10. Płatnikiem (adresatem faktury) jest osoba zgłaszająca uczestnictwa w Konfe-
rencji. 

11. Nieuregulowanie  należności  za  udział  w  Konferencji  w  terminie  podanym
przez Organizatora Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgło-
szenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszko-
dowawczej. 

Reklamacje

12. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora Konferencji
powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru na adres siedziby Organizatora. 

13. Reklamacje Uczestników Konferencji  mogą być zgłaszane nie później  niż w
terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. 

14. Po upływie wyżej określonego terminu  reklamacje nie będą rozpatrywane. 

Postanowienia końcowe

15. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącz-
nie od Organizatora, Organizator zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników
na wskazane przez nich konta bankowe. 

16. 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.



17. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji  będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

18. Przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty za udział w Konferencji oznacza
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania prze-
pisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego. 

20. 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. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawio-
ne na terenie miejsca organizacji Konferencji. 

22. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez
siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są ja-
kiekolwiek działania związane z Konferencją.

23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie in-
ternetowej www.vitaimmun.pl  


