Regulamin konferencji online
V Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą
V Międzynarodowa Konferencja Medycyny Mitochondrialnej organizowanej przez
firmę MITO - PHARMA DOROTA KRAWCZYK, ASARA - POLSKA KRAWCZYK DOROTA
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Sikorskiego 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5991085097, REGON:
210626317 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@mito-pharma.pl
2.Konferencja odbędzie się w wersji online dniu 27lutego 2021 roku i będzie
transmitowana za pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy
po
wcześniejszym
zalogowaniu
się
na
stronie
https://www.rejestracja.terapiemitochondrialne.pl/
3. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików
cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu,
§2. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online
wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za
pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej
Konferencji pod adresem:https://www.rejestracja.terapiemitochondrialne.pl/
2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnikna stronie internetowej powinien wypełnić i
wysłać Formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika(dane
obowiązkowe): Imię, Nazwisko, E-mail.
3. Indywidualny link wraz z loginem i hasłem do transmisji online z konferencji
zostanie wysłany mailem na dzień przed rozpoczęciem konferencji (26 lutego 2021 r.).

4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w
Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą
elektroniczną.
§ 2. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być
zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub
na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego
reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot
reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających
reklamację.
2.Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3
dni od dnia zakończenia Konferencji.
3.Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia
reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w
formie, w której złożył reklamację.
§4. CENA ZA UDZIAŁ
1. Udział w E-Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi 250,00 zł BRUTTO.
2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Cena obejmuje udział w konferencji online, 3 tygodniowy dostęp do nagrań video,
oraz certyfikat i materiały w formie pdf., które udostępnione będą po zakończeniu
konferencji.
4. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami
wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.
§5. SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
PayU.pl lub inne – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronach internetowych
http://www.payu.pl.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
3. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka
182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości
4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
4. Opłatę za konferencję można dokonać na także na konto bankowe 18 1090 1623
0000 0001 2278 3445Santander Consumer Bank. W tytule należy wpisać imię i
nazwisko.

§6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Zabrania się nagrywania przebiegu Konferencji za pomocą jakichkolwiek urządzeń
audiowizualnych bez pisemnej zgody Organizatora. Uczestnicy Konferencji są
zobowiązani do przestrzegania powyższego zakazu.
§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają
charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek
wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w
trakcie Konferencji.
2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od
Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

§9. MATERIAŁY SZKOLENIOWE
1. Organizator oświadcza, że materiały szkoleniowe przedstawione na Konferencji są
chronione prawami autorskimi.
2. Organizator zabrania rozpowszechniania, kopiowania, powielania, publicznego
odtwarzania, udostępniania i przesyłania osobom trzecim jakichkolwiek materiałów

przedstawionych czy powstałych w trakcie Konferencji bez uprzedniej pisemnej zgody
Organizatora.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na EKonferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie E-Konferencji, a także
do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych
od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie
zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo
zwrócone przelewem bankowym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika
od streamingu online przy nieporządnym zachowaniu Uczestnika w trakcie
Konferencji Online.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu,
któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają
w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo,
a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki
Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

