
Regulamin uczestnictwa w Konferencji  

Niniejszy regulamin dotyczy konferencji naukowej: 
 EPimage 2017 – ATRIAL FIBRILLATION ABLATION WORKSHOP, 

 zwanej dale Konferencją, 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Konferencja EPimage 2017 – ATRIAL FIBRILLATION ABLATION WORKSHOP odbywa się w dniach 24-25 listopada 

2017 roku w hotelu DOUBLETREE BY HILTON w Łodzi. 

2. Patronat nad Konferencją obejmuje Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, Organizatorem jest firma 2KMM Sp. z o.o. 

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa podczas Konferencji  

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

4. W ramach Konferencji odbywać się będą wykłady naukowo – dydaktyczne, a także wystawa firm farmaceutycznych  

oraz producentów sprzętu i urządzeń medycznych. 

5. Uczestnikami Konferencji są: lekarze elektrofizjolodzy i szkolący się w elektrofizjologii oraz wszyscy 

zainteresowanych problematyką zaburzeń rytmu serca. 

6. Oficjalna strona internetowa EPimage znajduje się pod adresem: http://www.epimage.kardiolodz.pl 

 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa 

 

1. Uczestnictwo - warunkiem udziału w Konferencji EPimage jest spełnienie łącznie następujących warunków: 

 

1.1. Zgłoszenie uczestnictwa na Konferencję EPimage poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

znajdującego się na stronie internetowej http://www.epimage.kardiolodz.pl, w ustalonym przez Organizatora 

terminie.  

 

Dostępne są dwa rodzaje uczestnictwa: 

a. Udział w konferencji (opłata rejestracyjna) bez noclegu 

b. Udział w konferencji (opłata rejestracyjna) z noclegiem w pokoju 1 osobowym 

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w warsztatach, wystawie firm, nocleg (jeśli dotyczy) oraz 

materiały zjazdowe. 

1.2. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji w formie pisemnej z systemu rejestracji internetowej. 

1.3. Dokonanie opłaty w wysokości i terminie, które zostały podane przez Organizatora – informacje te są  

dostępne na stronie internetowej w sekcji „Rejestracja” oraz podczas wypełniania formularza 

zgłoszeniowego.  

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji przez formularz dostępny na stronie internetowej. 

1.4. Wniesienie opłaty za uczestnictwo, bez posiadania pisemnego potwierdzenia z rejestracji, nie jest wiążące  

i nie upoważnia do udziału w Konferencji. 

1.5. Koszty udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem 

świadczeń wliczonych w opłatę rejestracyjną. 
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2. Odwołanie uczestnictwa: 

 

2.1. W przypadku, gdy opłata nie zostanie terminowo uregulowana, rezerwacja zostanie anulowana. 

2.2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji 

powinna być dokonana w formie pisemnej nie później niż w 10 dniu kalendarzowym, przed rozpoczęciem 

Konferencji. Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania 

wpłaty za udział.  

2.3. Po dopełnieniu przez Uczestnika wszelkich formalności, organizator ma 45 dni kalendarzowych na dokonanie 

zwrotu wpłaconej kwoty. 

2.4. Rezygnacja Uczestnika w terminie późniejszym niż 10 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia 

Konferencji nie zobowiązuje Organizatora do zwrotu wpłaconej opłaty rejestracyjnej. W takich przypadkach 

opłata rezerwacyjna nie będzie zwracana. 

  

§3. Ceny i warunki płatności 
 

1. Ceny i warunki płatności 

 

1.1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej 

Konferencji pod adresem http://www.epimage.kardiolodz.pl 

1.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem  

w Konferencji. 

1.3. Faktura wystawiana jest zgodnie z danymi zamieszczonymi w wypełnianym formularzu podczas rejestracji. 

1.4. Faktura wystawiana jest w wersji elektronicznej i przesyłana na adres e-mail wprowadzony przez uczestnika 

podczas rejestracji. 

1.5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji, w terminie podanym przez Organizatora na 

potwierdzeniu przesyłanym na adres e-mail uczestnika podczas procesu rejestracji, upoważnia Organizatora 

do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

 

§4. Punkty edukacyjne 
 

1. Punkty edukacyjne: 

 

1.1. Za udział w konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodne z zasadami ustalonymi przez Izbę 

Lekarską oraz punkty Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  

 

§5. Reklamacje 

 
1. Wszelkie reklamacje uczestników Konferencji wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie elektronicznej 

na adres e-mail: kardio@2kmm.pl lub w formie pisemnej, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora  

w terminie trzech dni od zakończenia Konferencji. 

2. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 
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§6. Postanowienia końcowe 

 

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. 

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie 

przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, 

jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji. 

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

siedziby Organizatora. 

4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację 

postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych podczas trwania 

Konferencji oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

5. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na nieodpłatne: utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego 

przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie obrad konferencyjnych w materiale sprawozdawczym, 

dokumentującym przebieg Konferencji. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być 

wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) 

materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (internet, 

prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką zapisu 

magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonanie) albo publiczne 

odtworzenie na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawienie, wyświetlenie, najem, użyczenie, 

nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. 

6. Podczas Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących  

w obiekcie Konferencyjnym tj. miejsce Konferencji wskazane każdorazowo dla danej edycji Konferencji  

i zamieszczone na stronie internetowej http://www.epimage.kardiolodz.pl 

7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016.922), 

Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników 

innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne  

i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub 

skradzione podczas Konferencji. 

9. 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. 

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zmieszczenia na stronie internetowej 

http://www.epimage.kardiolodz.pl 

11. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich 

zamieszczenia na stronie internetowej http://www.epimage.kardiolodz.pl    
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