Regulamin II Międzynarodowego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
12-14 grudnia Łódź 2019
I. Regulamin Sympozjum
1. Organizatorem Sympozjum jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedziba pod
adresem: 90 – 552 Łódź ul. Kopernika 38 tel.: + 42 253 19 06.
2. Zgłoszenia do udziału w Sympozjum można kierować drogą pocztową na adres siedziby Towarzystwa,
lub przez dedykowana stronę www.symposium-ptmsiw.pl
3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W przypadku znacznej ilości chętnych po zakończeniu naboru zostanie utworzona lista rezerwowa,
gwarantująca udział w Sympozjum wyłącznie w przypadku rezygnacji wcześniej zgłoszonych
uczestników.
5. Potwierdzenie wpłaty za udział w Sympozjum należy przesłać na adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl w ciągu
14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia udziału w Sympozjum.
6. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT. Dokładne dane do faktury należy podać
w momencie zgłoszenia udziału w Sympozjum. W sprawach związanych z fakturami należy kontaktować
się poprzez dedykowany adres: finanse@ptmsiw.pl.
II. Opłaty za uczestnictwo
1. Koszt wpisowego na Sympozjum wynosi:
• Uczestnik - członek PTMŚiW - rejestracja do 30.09.2019 r. - 650,00 pln
• Uczestnik - członek PTMŚiW - rejestracja po 30.09.2019 r. - 750,00 pln
• Uczestnik - rejestracja do 30.09.2019 r. – 800,00 pln
• Uczestnik - rejestracja po 30.09.2019 r. - 900,00 pln
2. Wpisowe na Sympozjum obejmuje:
• Pełny udział w 3-dniowych obradach
• Otwarty udział w certyfikowanych warsztatach pierwszej pomocy, USG, iniekcji, ergospirometrii,
ortezowych, osteopatii
• Materiały konferencyjne
• Poczęstunek i spotkania integracyjne: Przerwy kawowe przez 3 dni obrad oraz:
o 12.12.2019 r.: Kolacja (Restauracja Hotelu Ambasador Premium) oraz Welcome Party
(Kręgielnia Hotelu Ambasador Premium)
o 13.12.2019 r.: Obiad (Restauracja Hotelu Ambasador Premium), Uroczysta kolacja
wigilijna (Stadion Widzewa)
o 14.12.2019 r.: Poczęstunek w porze obiadowej (Patio Hotelu Ambasador Premium)
• Certyfikat potwierdzający wygłoszoną prelekcję (jeśli dotyczy)
• Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum z potwierdzeniem punktów edukacyjnych
3. Rezygnację z uczestnictwa w Sympozjum należy zgłosić do Organizatora drogą pocztową lub pocztą
elektroniczną na adres biuro@ptmsiw.pl. Rezygnacja w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem
Sympozjum upoważnia Organizatora do zachowania 20% wpłaconej kwoty. W wypadku późniejszej
rezygnacji Organizator pozostawia sobie możliwość zatrzymaniem całej kwoty wpisowego.
III. Ochrona danych osobowych
1. Zgłaszając swoje uczestnictwo Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
2. Organizator będzie przetwarzał zebrane dane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
3. Administratorem zebranych danych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą
w Łodzi (90 – 552). Więcej informacji o przetwarzaniu znajdą Państwo tutaj.

IV. Inne ustalenia
1. Organizator pozostawia sobie możliwość wystawienia podczas trwania Sympozjum materiałów
reklamowych zarówno swoich, jak i podmiotów współdziałających przy organizacji Sympozjum
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione
zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie umieszczenia go na stronie internetowej Sympozjum:
www.symposium-ptmsiw.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w ciągu
7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Sympozjum: www.symposium-ptmsiw.pl.
6. Każdy Uczestnik zgłaszając swój udział w Sympozjum potwierdza akceptację warunków niniejszego
Regulaminu.

