Regulamin udziału w wydarzeniu
„Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci”

1. Postanowienia ogólne:
1.1

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa

w wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.2

Wydarzenie „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzi i śmierci”, zwane w

dalszej części Regulaminu wydarzeniem, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez
organizatora.
1.3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji

wydarzenia „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci” z Ustawą z dn.
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. późn. zm.)
1.4 Informacje dotyczące wydarzenia będą publikowane na stronie internetowej
www.skneib.ump.edu.pl.
1.5 W razie potrzeby, z organizatorami wydarzenia można kontaktować się drogą mailową
pisząc na adres: transkulturowa.opieka.medyczna@gmail.com.

2. Warunki uczestnictwa:
2.1 Warunkami uczestnictwa w wydarzeniu są:
•

Zgłoszenie

uczestnictwa

w

wydarzeniu

poprzez

wypełnienie

formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
•

Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2 Organizator wystawi fakturę VAT lub rachunek każdej osobie zainteresowanej, która w
terminie trzech miesięcy od daty wpłaty wystąpi o otrzymanie dokumentu.
2.3

Koszt udziału w wydarzeniu, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym

zakresie
2.4

Brak uregulowania należności za udział w wydarzeniu w terminie podanym przez

Organizatora na stronie internetowej wydarzenie upoważnia Organizatora do anulowania
zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności
odszkodowawczej.
2.5 Wnoszenie opłat za uczestnictwo.
Organizator przyjmuje od uczestników opłaty w wysokości 10zł w formie przelewu na
konto:

Citibank Handlowy Warszawa Oddział w Poznaniu
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

W tytule wpłaty należy wpisać „Transkulturowa opieka medyczna” umieścić dane
umożliwiające identyfikację uczestnika: imię, nazwisko, nazwa instytucji.

3. Zasady organizacyjne:
3.1 Przyjmuję do wiadomości, że Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej ani żadnych innych form ubezpieczeń.
3.2

Oświadczam, że w przypadku spowodowania przeze mnie zniszczeń w miejscu

organizacji wydarzenia biorę na siebie wyłączną odpowiedzialność finansową za pokrycie
wyrządzonych przeze mnie szkód na rzecz firm i osób trzecich oraz Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
3.3

Zobowiązuję się do bezwzględnego podporządkowania się wszelkim poleceniom

Organizatorów.
3.4

Zobowiązuję się nie nadużywać alkoholu ani nie używać innych substancji

psychoaktywnych.
3.5 Zobowiązuje się do dbania o dobre imię studenta/doktoranta swojej Uczelni, oraz całego
środowiska akademickiego (por. tekst ślubowania) dając temu wyraz swoim zachowaniem.
(dotyczy studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).
3.6 Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku złamania przeze mnie prawa oraz reguł
opisanych w Regulaminie wydarzenia „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin
i śmierci” oraz niniejszym oświadczeniu, mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności
przed Sądem Koleżeńskim, Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów (dotyczy studentów
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), a w przypadku
konieczności również do odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. W przypadku studentów
i doktorantów innych niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
powiadomione mogą zostać władze Uczelni macierzystej.
3.7

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną

zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Wydarzenia.
3.8 Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora o sytuacjach
mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników

3.9

W trakcie udziału w Wydarzeniu Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania

przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Konferencji.
3.10

Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.

3.11 Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku
Uczestnika oraz z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do
nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie
w przypadku:
•

gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach otoczenia, w czasie
trwania wydarzenia,

•

gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź
pozowaniem do zdjęcia.

3.12

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rażącego naruszenia przeze mnie

powyższych zasad i/lub zakłócania porządku publicznego, Organizatorzy mogą nawet w
trakcie trwania wydarzenia odmówić mi prawa do dalszego udziału. Nie przysługuje mi przy
tym zwrot opłaty za uczestnictwo

