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REGULAMIN UCZESTNIKA 

 

 

§1.   

Postanowienia ogólne 

 

1. Zarejestrowanie uczestnictwa w Zjeździe jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.  

2. Warunkami uczestnictwa w konferencji są: 

a. Dokonanie rejestracji 

b. Wniesienie opłaty zjazdowej 

c. Osobiste potwierdzenie swojej obecności w recepcji zjazdu 

 

§2.   

Rejestracja  

 

1. Rejestracja na konferencję możliwa jest przez: 

a. Wypełnienie formularza internetowego 

b. Osobistą rejestrację w recepcji zjazdu 

 

2. Pomyślne zakończenie rejestracji internetowej jest potwierdzane mailem na adres mailowy 

podany w zgłoszeniu. 

3.  

§3.   

Podstawowe opłaty  

 

1.  Jako pakiet zjazdowy rozumie się pakiet świadczeń przysługujących uczestnikowi w ramach 

wniesionej opłaty zjazdowej (w tym Uroczysta Kolacja w dniu 19.10.2022 r., która nie jest 

finansowana ze środków członkowskich Izby POLMED oraz MedTech Polska 



2. Wysokość opłaty zjazdowej zależy od typu uczestnika oraz terminu zarejestrowania płatności na 

koncie Biura Organizacyjnego.  

3.  Cena pakietu nie uwzględnia wydarzeń dodatkowych w postaci kolacji w dniu 20.10.2022 r. Jest 

to usługa dodatkowo płatna, która nie jest finansowana ze środków członkowskich Izby POLMED 

oraz MedTech Polska. 

4. Udział osób towarzyszących jest dodatkowo płatny i nie zostanie sfinansowany ze środków 

pochodzących od firm członkowskich izby POLMED oraz partnerów SOWE.  Pakiet zawiera udział 

w uroczystości otwarcia Zjazdu.  

5. Wyróżnia się następujące typy uczestnika oraz odpowiadające nim podstawowe opłaty zjazdowe 

brutto: 

 
 
 

    
przy rejestracji              

w terminie                       
do 31.03.2022  

przy rejestracji                
w terminie                                                         

od 01.04.2022                               
do 10.10.2022  

przy rejestracji                         
na miejscu  

1 członek PTDL  600 zł 600 zł 1 050 zł 

2 Uczestnik niezrzeszony w PTDL 720 zł 720 zł 1 300 zł 

3 
Młody naukowiec poniżej 35 r.ż., 
zrzeszony w PTDL 

500 zł 500 zł 890 zł 

4 
Młody naukowiec poniżej 35 r.ż., 
niezrzeszony w PTDL 

550 zł 550 zł 990 zł 

5 Student 280 zł 280 zł 500 zł 

6 
Uczestnik jednodniowy,                          
zrzeszony w PTDL 

280 zł 280 zł 500 zł 

7 
Uczestnik jednodniowy,                           
niezrzeszony w PTDL 

340 zł 340 zł 600 zł 

8 Osoba towarzysząca 
pakiet            
1-dniowy 

55 zł 55 zł 110 zł 

    

pakiet                        
2-dniowy 

110 zł 110 zł 220 zł 

    

pakiet                        
3-dniowy 

165 zł 165 zł 330 zł 

 
 
 



 
 
Pełna opłata rejestracyjna obejmuje: identyfikator uprawniający do uczestnictwa we wszystkich 

obradach Zjazdu oraz do wstępu na wystawę POLMEDLAB 2022, materiały zjazdowe, udział                                   

w ceremonii Otwarcia Zjazdu, lunche. 

Opłata jednodniowa obejmuje: identyfikator uprawniający do uczestnictwa we wszystkich obradach 

Zjazdu oraz do wstępu na wystawę POLMEDLAB 2022 w danym dniu, materiały zjazdowe, lunche. 

Opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej obejmuje: identyfikator uprawniający do wstępu na 

wystawę POLMEDLAB 2022 w danym dniu. 

 

§4.   

Warunki rezygnacji z udziału w Zjeździe i zwrotu wniesionej opłaty 

1. Warunkiem zwrotu opłaty jest przesłanie w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) 

rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura 

Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku: 

2. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana w terminie 

do 30 dni od otrzymania pisemnej rezygnacji w przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto 

zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym. 

3. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika w Zjeździe opłata nie 

jest zwracana a materiały zjazdowe nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez 

Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. 

 

 

 

Data otrzymania 

rezygnacji/wniosku 
Zwracana kwota 

przed 31.07.2022 
100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus 

opłata manipulacyjna 50 zł brutto 

od dn. 01.08.2022 do 

dn. 31.08.2022 
80% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem 

od dn. 01.09.2022 do 

dn. 19.09.2022  
50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem 

po 19.09.2022  Opłata nie podlega zwrotowi 

 
 

 



§5.  

Siła wyższa. Odwołanie, zmiany miejsca i terminu Konferencji 

 

1. Siła wyższa oznacza nagłe zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Organizatora, uniemożliwiające 

wykonanie zobowiązania w całości lub w deklarowanej formie i zakresie, niemożliwe do 

przewidzenia i do zapobieżenia. Zdarzeniem takim są w szczególności wojny, katastrofy 

naturalne, 

strajki, epidemie oraz akty organów władzy i administracji państwowej – np. ogłoszenie żałoby 

narodowej. W przypadku Zjazdu siłą wyższą może być także nagła, niemożliwa do 

przewidzenia niewydolność Targów Kielce i Centrum Konferencyjnego spowodowana np. 

zalaniem, pożarem czy inną awarią. 

2. W niezależnych od Organizatora przypadkach – spowodowanych siłą wyższą Organizator może 

podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu konferencji. Organizator ani Biuro 

Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników 

z tego tytułu oraz nie pokrywa utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze 

zmianami opisanymi powyżej. 

3.  W przypadku odwołania Zjazdu z przyczyn zależnych od Organizatora, wniesiona opłata jest   

      zwracana Uczestnikom w całości. 

4.  W przypadku zmiany miejsca lub terminu Zjazdu z przyczyn zależnych od Organizatora 

Uczestnik może podjąć decyzję o odstąpieniu od uczestnictwa w Zjeździe, a wniesiona opłata 

Jest mu zwracana w całości. 

5.   Zwrotu opłaty dokonuje Biuro Organizacyjne, która tą opłatę otrzymała 

      na konto bankowe, z którego przelew był wykonywany. w przypadku wystawionych faktur VAT,     

      do 14 dni po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej. 

 

§6.  

Inne zmiany w ramach Zjazdu 

 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu Zjazdu. Aktualny program publikowany 

      będzie na stronie internetowej Zjazdu. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany 

      obowiązują od chwili opublikowania nowego regulaminu na stronie internetowej Zjazdu . 

 

§7.  
Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika – uczestnictwo stacjonarne 

 
1.  Każdy z Uczestników ma obowiązek noszenia w widocznym miejscu identyfikatora 

     zjazdowego przez cały czas trwania Zjazdu i okazywania go na prośbę personelu 

     stanowiącego obsługę Zjazdu lub ochrony. 

2.  Organizator na bieżąco dostosowuje się do aktualnego stanu prawnego. W przypadku 

        utrzymywania się stanu epidemii lub obowiązywania dodatkowych zaleceń dotyczących 

        przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, Organizator na 30 dni przed rozpoczęciem 

        Zjazdu opublikuje w postaci aneksu do tego Regulaminu dodatkowe warunki uczestnictwa 

        i wytyczne obowiązujące uczestniczących stacjonarnie w Zjeździe. Organizator ma prawo 

        jednak do ich późniejszej zmiany, w przypadku pojawienia się nowych aktów prawnych lub            



        zaleceń GIS. 

 

§8. 
 Reklamacje  

 

1. Wszelkie reklamacje uczestników Zjazdu wobec Organizatora winny być zgłaszane w formie     

    pisemnej, mailowo na adres: mkbr@targikielce.pl lub listownie na adres: Targi Kielce S.A.  

    ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 

2. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. 

3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za      

    pośrednictwem poczty e-mail.  

 

§9.   

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Zjazdu będą rozstrzygane przez sąd właściwy    

     dla siedziby Targów Kielce S.A.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika lub osób oddelegowanych przez  

    uczestnika do uczestnictwa w Zjeździe, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione   

    podczas Zjazdu.  

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na    

    terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem. 

 

 


