Regulamin uczestnictwa w 23 Europejskiej Konferencji WONCA
I. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:
1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Konferencji oraz Umowy o uczestnictwo
w Imprezach Towarzyszących.
2. Umowa – w zależności od zakresu rejestracji przez Uczestnika: umowa o uczestnictwo w Konferencji lub jej części i/lub
umowa o uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej, zawarta pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem lub Podmiotem
wysyłającym.
3. Organizator wykonawczy Konferencji – organizator Konferencji, ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131
Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-8, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 9 000,00 zł.
4. Organizator merytoryczny Konferencji - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie,
00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisana do rejestru stowarzyszeń, pod
numerem KRS 0000088917.
5. Konferencja – 23 Europejska Konferencja WONCA (23rd WONCA Europe Conference), organizowana przez Organizatora w
dniach 24-27.05.2018 roku w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, z wyłączeniem
Imprez Towarzyszących. Konferencja przeznaczona jest dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących
obrót produktami leczniczymi.
6. Imprezy Towarzyszące – dodatkowe imprezy integracyjne, organizowane przez Organizatora, niestanowiące części
Konferencji (w szczególności nie objęte opłatą konferencyjną i wymagające odrębnej rejestracji), mające na celu m.in. wymianę
doświadczeń zawodowych, takie jak: Musical Concert by Grupa MoCarta, Gala Dinner, Polish Evening.
7. Uczestnik – osoba uczestnicząca, na zasadach określonych w Regulaminie, w Konferencji lub jej części lub w Imprezach
Towarzyszących, niezależnie od jej statusu.
8. WONCA Direct Members – Uczestnik, będący osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami
leczniczymi, będący członkiem stowarzyszenia WONCA, posiadający aktualne zaświadczenie wydane przez stowarzyszenie
WONCA potwierdzające status członka.
9. Delegat– Uczestnik będący osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi,
niebędący WONCA Direct Members, Młodym lekarzem, Rezydentem, Studentem ani Osobą Towarzyszącą.
10. Młody lekarz- Uczestnik, będący osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi,
uczestnik będący lekarzem w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej lub maksymalnie do 5 lat po ukończeniu specjalizacji z
medycyny rodzinnej oraz poniżej 35 roku życia. Młodych lekarzy biorących udział w Vasco da Gama Movement Pre-conference
2018 nie dotyczy kryterium wiekowe.
11. Rezydent – Uczestnik, będący osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi,
będący w trakcie specjalizacji i posiadającą zaświadczenie potwierdzające status rezydenta wydane przez instytucję
odpowiedzialną za szkolenie.
12. Student – Uczestnik, posiadający ważną legitymację studencką studiów medycznych potwierdzającą jego status.

13. Osoba Towarzysząca – osoba uczestnicząca wyłącznie w Imprezach Towarzyszących lub w innych wydarzeniach,
niezwiązanych z merytorycznym programem Konferencji, na zasadach określonych Regulaminem.
14. Podmiot wysyłający – podmiot zawierający z Organizatorem we własnym imieniu Umowę na rzecz jednego lub więcej
Uczestników.
15. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

II. Strony Umowy
1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Konferencji lub w Imprezach Towarzyszących może być:
a. Uczestnik lub
b. Podmiot wysyłający.
2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Podmiot wysyłający, zawiera on umowę we własnym imieniu, jednakże na rzecz
wskazanych przez niego podczas rejestracji Uczestników. Podmiot wysyłający zobowiązany jest, w szczególności, do dokonania
opłat konferencyjnych lub opłat za Imprezy Towarzyszące za wszystkich zgłaszanych Uczestników, a także ponosi
odpowiedzialność za przestrzeganie przez tych Uczestników Regulaminu. Podmiot wysyłający zobowiązuje się do zapoznania
rejestrowanych Uczestników z Regulaminem, a także wszelkimi innymi ustaleniami.

III. Zawarcie Umowy – rejestracja
1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania następujących czynności, opisanych w Regulaminie:
a. prawidłowego dokonania potwierdzonej przez Organizatora wykonawczego Konferencji rezerwacji oraz
b. uiszczenia pełnej wpłaty opłaty konferencyjnej i/lub opłaty za uczestnictwo w wybranych Imprezach
Towarzyszących.
2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji oraz w Imprezach Towarzyszących odbywa się wyłącznie online, poprzez system
rejestracji Coffee, dostępny na stronie internetowej www.woncaeurope2018.com. Rejestracja online prowadzona będzie do dnia
30 kwietnia 2018 r.
3. Organizator wykonawczy Konferencji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, gdy wszystkie miejsca
zostaną wykorzystane. Informacja na temat dostępności miejsc, jak i informacja o zakończeniu rejestracji będzie publikowana
przez Organizatora wykonawczego Konferencji na stronie internetowej www.woncaeurope2018.com.
4. Rejestracji online może dokonać:
a. Uczestnik osobiście, w zakresie swojego udziału w Konferencji lub w Imprezach Towarzyszących,
b. Podmiot wysyłający, na rzecz wskazanych podczas rejestracji Uczestników.
5. W celu dokonania rejestracji należy uzupełnić wszelkie wymagane przez ww. system dane, tj.:
a. w przypadku rejestracji indywidualnej Uczestnika:
i. imię i nazwisko
ii. adres e-mail, który po poprawnym ukończeniu rejestracji stanie się unikalnym identyfikatorem (loginem) do
rejestracji w programie Coffee
iii. płeć
iv. kraj
v. numer telefonu
vi. dane do faktury

b. w przypadku rejestracji grupowej, dokonywanej przez Podmiot wysyłający:
i. adres e-mail koordynatora grupy, który po poprawnym ukończeniu rejestracji stanie się unikalnym identyfikatorem
(loginem) do rejestracji w programie Coffee
ii. dane do faktury
iii. imiona i nazwiska Uczestników
iv. adresy mailowe Uczestników
v. płeć Uczestników
vi. kraj pochodzenia Uczestników

6. Adres e-mail podany podczas procesu rejestracji będzie użyty w celu: potwierdzenia rejestracji, potwierdzenia otrzymania
płatności, przypomnienia o zbliżających się terminach zakończenia rejestracji i płatności, a także w celu przesyłania informacji
związanych z organizacją Konferencji lub Imprez Towarzyszących.
7. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane automatycznie przez system Coffee, po jej prawidłowym dokonaniu. W przypadku
nieotrzymania potwierdzenia rejestracji w przeciągu 5 dni od momentu jej wykonania, należy się skontaktować z Organizatorem
wykonawczym konferencji, w celu upewnienia się, że rejestracja została dokonana prawidłowo.

IV. Program Konferencji
Przewidywane założenia programowe Konferencji dostępne są pod adresem www.woncaeurope2018.com. Program Konferencji
zostanie przedstawiony do dnia 11 maja 2018.

V. Imprezy Towarzyszące
Przewidywane założenia programowe Imprez Towarzyszących dostępne są pod adresem www.woncaeurope2018.com.
Program Imprez Towarzyszących zostanie przedstawiony do dnia 11 marca 2018.

VI. Opłata konferencyjna
1. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od statusu Uczestnika Konferencji oraz od terminu dokonania pełnej wpłaty
za jego uczestnictwo w Konferencji, zgodnie z tabelą poniżej:
Do 31 grudnia 2017

Do 28 lutego
2018

Do 30 kwietnia
2018

Podczas
konferencji

WONCA Direct
Members

€ 550

€ 650

€ 700

€ 800

Uczestnik

€ 600

€ 700

€ 750

€ 850

Rezydent, Młody
Lekarz

€ 300

€ 350

€ 450

€ 500

Student

€ 100

€ 150

€ 190

€ 240

Osoba towarzysząca

€ 190

€ 190

€ 190

€ 240

Opłata Konferencyjna

2. Opłata konferencyjna wskazana w tabeli powyżej zawiera polski podatek VAT.
3. Podmiot dokonujący opłaty konferencyjnej (tj. Uczestnik lub Podmiot wysyłający) zobowiązany jest do pokrycia, we własnym
zakresie, wszelkich kosztów, prowizji i opłat na rzecz podmiotów trzecich za zrealizowanie płatności, w szczególności
międzynarodowych przelewów bankowych.

4. Jeśli opłata konferencyjna zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora w wysokości niższej, niż wskazana w
tabeli powyżej (w pkt. VI.1), odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający zobowiązany jest dopłacić Organizatorowi, w terminie
7 dni od wezwania, brakującą kwotę do wysokości opłaty obowiązującej w dniu dokonania pierwszej wpłaty. W przeciwnym
przypadku, Uczestnik lub Podmiot wysyłający zobowiązani będą do uzupełnienia wpłaty do wysokości opłaty konferencyjnej
obowiązującej w dniu uzupełnienia wpłaty.
5. Wysokość opłaty uzależniona jest od chwili dokonania jej wpłaty a nie od chwili rejestracji.
6. Opłata konferencyjna dla WONCA Direct Members, Uczestnika, Rezydenta, Młodego Lekarza, Studenta zawiera:
a. Uczestnictwo w uroczystej sesji otwarcia w dniu 24 maja 2018 r.
b. Uczestnictwo w sesjach naukowych, warsztatach oraz wystawie medycznej
c. Pakiet materiałów konferencyjnych
d. Certyfikat uczestnictwa
e. Wyżywienie w dniu 25 maja 2018 r. – lunch i przerwy kawowe
f. Wyżywienie w dniu 26 maja 2018 r. – lunch i przerwy kawowe
g. Przerwę kawową w dniu 27 maja 2018 r.
7. Opłata konferencyjna dla WONCA Direct Members, Uczestnika, Rezydenta, Młodego Lekarza, nie zawiera:
a. Uczestnictwa w Gala Diner w dniu 25 maja 2018 r.
b. Uczestnictwa w Polish Evening w dniu 26 maja 2018 r.
c. Zakwaterowania
d. Wycieczek
8. Opłata konferencyjna dla Osoby Towarzyszącej zawiera:
a. Uczestnictwo w uroczystej sesji otwarcia w dniu 24 maja 2018 r.
b. Wyżywienie w dniu 25 maja 2018 r. – lunch i przerwy kawowe
c. Wyżywienie w dniu 26 maja 2018 r. – lunch i przerwy kawowe
d. Przerwę kawową w dniu 27 maja 2018 r.
9. Opłata konferencyjna dla Osoby Towarzyszącej nie zawiera:
a. Uczestnictwa w sesjach naukowych, warsztatach oraz wystawie medycznej
b. Pakietu materiałów konferencyjnych
c. Certyfikatu uczestnictwa
d. Uczestnictwa w Gala Diner w dniu 25 maja 2018 r.
e. Uczestnictwa w Polish Evening w dniu 26 maja 2018 r.
f. Zakwaterowania
g. Wycieczek
10. Organizator wykonawczy konferencji nie zapewnia innych usług, poza wskazanymi wprost w Regulaminie, w szczególności
nie zapewnia noclegów, indywidualnych rezerwacji hotelowych, wycieczek, innych wyjazdów i, w związku z tym, nie są one objęte
opłatą konferencyjną, jak również, w związku z tym, Organizator wykonawczy konferencji nie odpowiada za ich realizację (w tym
za realizację usług jedynie rekomendowanych przez siebie).
11. W celu uiszczenia opłaty konferencyjnej w obniżonej ze względu na status Uczestnika wysokości, odpowiednio Uczestnik lub
Podmiot wysyłający zobowiązani są, w celu wykazania uprawnienia do obniżenia opłaty konferencyjnej, do przesłania czytelnego
skanu następujących dokumentów w przypadku:
a. Młodych Lekarzy - dyplom ukończenia studiów oraz kopię dowodu osobistego
b. Studentów – ważna legitymacja studencka
c. Bezpośrednich członków WONCA – zaświadczenie potwierdzające status członkostwa wydane przez
stowarzyszenie WONCA
d. Rezydentów - zaświadczenie potwierdzające status rezydenta wydane przez instytucję odpowiedzialną za szkolenie.

Wskazane powyżej dokumenty, jednocześnie z chwilą rejestracji, należy przesłać na adres mailowy
participants@woncaeurope2018.com. W przypadku nieprzesłania kopii dokumentu opłata konferencyjna zostanie naliczona w
pełnej wysokości. Kopie przesłanych dokumentów zostaną skasowane lub zniszczone w trybie natychmiastowym po dokonaniu
niezwłocznej weryfikacji uprawnienia do obniżonej opłaty konferencyjnej.
12. Płatność za uczestnictwo w Konferencji może zostać dokonana poprzez:
a. Przelew bankowy na poniższe dane:
Nazwa banku: mBank S.A.
Adres banku: Krakow, Augustiańska 15 Street
IBAN: PL 65 1140 1081 0000 2164 4100 1002
SWIFT /BIC/SHORT CODE; BREXPLPW
z dopiskiem "WONCA", wygenerowanym przez system rejestracji Coffee numerem NRK oraz imieniem i nazwiskiem
osoby, za którą dokonywana jest wpłata
b. Kartą płatniczą (system obsługiwany przez firmę eCard S.A.)
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- Maestro
- MasterCard Electronic

c. Gotówką lub kartą płatniczą podczas Konferencji – dotyczy wyłącznie opłat przyjmowanych jako "rejestracja na
miejscu".
13. Obowiązkiem odpowiednio Uczestnika lub Podmiotu wysyłającego jest właściwe dokonanie przelewu zawierające numer
NRK oraz imię i nazwisko Uczestnika, za którego dokonywana jest wpłata.
14. Po dniu 30 kwietnia 2018 r. opłatę konferencyjną można będzie zapłacić jedynie na miejscu podczas Konferencji.
15. Uczestnik lub Podmiot wysyłający zobowiązani są do poniesienia dodatkowych opłat w przypadku, gdy:
a. w zakresie dokonanej rejestracji dojdzie do zmiany osoby Uczestnika – w wysokości 40€ za każdą taką zmianę,
b. w zakresie wystawionej faktury VAT zostaną wprowadzone zmiany z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub
Podmiotu wysyłającego – w wysokości 30€ za każdą taką zmianę.
16. Uczestnictwo Konferencji i Imprezach Towarzyszących będzie możliwe za okazaniem identyfikatora lub specjalnego biletu.
Uczestnicy zobowiązani są do dbałości o te dokumenty.

VII. Uczestnictwo w Imprezach Towarzyszących
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnictwo w Imprezach Towarzyszących jest dodatkowo płatne, zgodnie z cennikiem
dostępnym na stronie internetowej: www.woncaeurope2018.com
2. Imprezy Towarzyszące: Musical Concert by Grupa MoCarta w całości finansowane są przez Organizatora wykonawczego
Konferencji.
3. Opłaty należy dokonać zgodnie z Pkt VI ust. 12 Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Imprezach Towarzyszących wymaga odrębnego zgłoszenia, które będzie przyjmowane:
a. Przed Konferencją do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku, na podstawie
zgłoszenia on-line (www.woncaeurope2018.com) przy czym należy uzupełnić punkty dotyczące Imprez Towarzyszących.
b. W czasie trwania Konferencji – wyłącznie w przypadku wolnych miejsc, na stoisku Biura Konferencji, w godzinach
jego funkcjonowania.

5. Potwierdzenie przez Organizatora wykonawczego Konferencji udziału w Imprezach Towarzyszących będzie wysyłane wraz z
potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji.

VIII. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji lub w Imprezach Towarzyszących
1. Zarejestrowany Uczestnik Konferencji lub Imprezy Towarzyszącej, ma prawo wycofać z nich swoje uczestnictwo bez
podawania przyczyny rezygnacji.
2. Rezygnacja z uczestnictwa musi zostać przesłana w formie skanu podpisanego przez Uczestnika oświadczenia na e-mail
participants@woncaeurope2018.com.
E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
3. W przypadku rezygnacji otrzymanej przez Organizatora:
a. przed 15 marca 2018 r., odpowiednio Uczestnik lub Podmiot wysyłający, otrzymają zwrot 50% opłaty konferencyjnej
lub opłaty za Imprezy Towarzyszące (przy czym wszystkie opłaty bankowe zostaną pokryte przez Uczestnika lub
Podmiot wysyłający).
b. po 15 marca 2018 r. Uczestnik lub Podmiot wysyłający nie będą uprawnieni do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek
części opłaty konferencyjnej lub opłaty za Imprezy Towarzyszące.
Postanowienia pkt a oraz pkt b nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których obowiązują ogólne zasady powszechnie
obowiązującego w Polsce prawa.
4. Opłaty konferencyjne oraz opłaty za Imprezy Towarzyszące będą zwracane:
a. w przypadku przelewu bankowego - na konto bankowe, wskazane przez Uczestnika lub Podmiot wysyłający, wraz ze
wszystkimi danymi potrzebnymi do zlecenia przelewu zagranicznego, na adres e-mail:
participants@woncaeurope2018.com.
b. w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności. Wszystkie informacje potrzebne do
zlecenia zagranicznego transferu pieniędzy powinny zostać wysłane na adres e-mail:
participants@woncaeurope2018.com.
W przypadkach opisanych w pkt a i w pkt b, e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z
adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
5. W przypadku spełnienia warunków do uzyskania zwrotu opłat zostanie on dokonany do 8 tygodni po zakończeniu Konferencji.
Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których obowiązują ogólne zasady powszechnie obowiązującego w
Polsce prawa.

IX. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864,
kapitał zakładowy 9.000,00 złotych .
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych na rzecz ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. w celu realizacji Umowy o uczestnictwo w Konferencji lub w Imprezie
Towarzyszącej uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie tej Umowy.
3. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1, pkt 3 oraz pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych może
być w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie dozwolonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje w każdym czasie:
a.
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
b.
prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

6. W celu realizacji uprawnień powyżej określonych osoba, której dane dotyczą może podejmować kontakt z Administratorem w
drodze korespondencji kierowanej na adres podany w pkt. 1 powyżej.

X. Postanowienia końcowe
1. W przypadku odwołania Konferencji lub Imprezy Towarzyszącej z winy Organizatora wykonawczego Konferencji cała opłata
rejestracyjna zostanie zwrócona odpowiednio Uczestnikowi lub Podmiotowi wysyłającemu. W przypadku Konsumentów
obowiązują ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany programu Konferencji lub Imprez
Towarzyszących ustalonych po dniu 11 maja 2018 roku, a także zmiany lokalizacji Imprez Towarzyszących.
3. W stopniu dozwolonym przez prawo polskie Organizator wykonawczy Konferencji wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody
poniesione przez Uczestników oraz Podmiot wysyłający w związku z organizacją, prowadzeniem, anulowaniem lub odroczeniem
Konferencji. Organizator wykonawczy Konferencji nie bierze odpowiedzialności za korzyści utracone przez uczestników w tym
zakresie. W przypadku zbiegu roszczeń z tytułu szkody umownej i czynu niedozwolonego, Uczestnik lub Podmiot wysyłający
mogą żądać naprawienia szkody umownej wyłącznie w granicach wskazanych powyżej. W przypadku Konsumentów obowiązują
ogólne zasady powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
4. Uczestnicy oraz Podmiot wysyłający zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
5. Uczestnicy oraz Podmiot wysyłający odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Konferencji.
6. Uczestnicy oraz Podmiot wysyłający zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
7. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
8. Wszystkie pytania oraz uwagi związane z Konferencją lub Imprezami Towarzyszącymi, w tym odnośnie procesu rejestracji,
powinny być kierowane elektronicznie na adres mailowy participants@woncaeurope2018.com.

