Regulamin V Ogólnopolskiego Forum Kierowników
Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji V Ogólnopolskiego Forum Kierowników
Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych (dalej: Forum), które odbędzie się w formule
online. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie www.5Forumkierownikowdlm.pl,
zwanej dalej stroną Forum i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Wszelkie zmiany w
regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie
Forum.
1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Forum i obowiązują wszystkich uczestników.
1.3. Organizatorem Forum jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych ul. Konopacka 4,
03-428 Warszawa przy wsparciu w zakresie obsługi technicznej przez KOJ Adam Koj
ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Strzelce Op.
§ 2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Forum są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Forum poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.5Forumkierownikowdlm.pl.
2.1.2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem serwisu internetowego
www.5Forumkierownikowdlm.pl lub aplikacji upływa w dniu 24.11.2021r. Rejestracja po tym
terminie będzie niemożliwa.
2.1.3. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
2.1.4. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.1.5. Oświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub (w przypadku braku
szczepienia) negatywnym wynik testu PCR lub testu antygenowego na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2, który został wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed rozpoczęciem Forum,
ewentualnie o odbyciu choroby COVID-19 nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem
Forum (dotyczy tylko osób zaproszonych do osobistego uczestnictwa).
§ 3. Opłaty
3.1. Udział w Forum w jest płatny:
3.1.1 Dostęp podstawowy (z możliwością uzyskania punktów miękkich) - 65 zł (cena zawiera
podatek VAT)
3.1.2 Dostęp rozszerzony o udział w teście na koniec wydarzenia (z możliwością otrzymania
miękkich i twardych punktów edukacyjnych) – 100 zł (cena zawiera podatek VAT)

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji
4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z
udziału w Forum powinna być dokonana w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed
rozpoczęciem Forum. Rezygnacja po tym terminie nie uprawnia do zwrotu opłaty opisanej
w § 3, o ile nie zajdą wyjątkowe nieprzewidziane okoliczności uznane przez Organizatora.
4.2. Uczestnik ma prawo wskazać w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika
można dokonać najpóźniej do 2 dni przed datą Forum. Zmiana Uczestnika następuje
niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
§ 5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki
organizacyjne Forum zgodne z opisem na stronie internetowej Forum.
5.2. Organizator ustala plan Forum oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie nawet
w dniu, w którym odbywa się Forum, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności
wystąpień.
5.3. Zmiany w programie Forum, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do
kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych.
§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika
6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak
również stosowania się podczas Forum do zasad pracy z wykorzystaniem platformy ONLINE,
na której prezentowane są wykłady.
§ 7. Ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym
stworzenia listy uczestników, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa.
7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
dla celów przeprowadzenia Forum, w tym stworzenia listy uczestników.
7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz
żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w Forum.
7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do
przeprowadzenia rejestracji.
7.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.

7.7. Podczas Forum Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo
w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z
Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2021r.

