I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

Organizatorem Ogólnopolskie Forum Kontroli Zakażeń oraz XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów i Zespołów kontroli
Zakażeń Szpitalnych w Ołtarzewie, zwanej dalej „Konferencją” jest Fundacja Instytutu Profilaktyki Zakażeń z siedzibą przy
ul. Zaściankowa 4d lok. 5, 02-989 Warszawa, NIP: 951-22-95-322, REGON: 142040819.
Zamawiającym organizację Konferencji jest Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w Konferencji i wniosła wymaganą
opłatę konferencyjną.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich
Uczestników.

II. MIEJSCE i CZAS KONFERENCJI
04-06 czerwca 2018 roku
Hotel Lamberton ***
ul. Poznańska 492
05-850 Ołtarzew
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
Przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej pocztą na adres siedziby Organizatora lub faksem na numer: 22 100 27 70 lub emailem na
adres: konferencje@fipz.edu.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na konto bankowe określone przez
Organizatora w punkcie V Regulaminu.
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia, przesłanego
emailem, faksem lub pocztą na adresy Organizatora oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym pod nr 512 507 292.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących wysokościach:




0% - jeśli rezygnacja z Udziału w Konferencji nastąpi w ciągu 2 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej.
50% - jeśli rezygnacja z Udziału w Konferencji nastąpi do dnia 27 maja 2018 włącznie.
100% wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 27 maja 2018 roku.

IV. ZASADY KONFERENCJI
1.

Organizator w uzgodnieniu z Zamawiającym ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet
w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień
z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator i Zamawiający zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn wyższych. W takim
przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bezkosztowo dla uczestników. Jednocześnie Organizator
nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na
terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
4. Organizator i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. Organizator nie zapewnia dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie Konferencja.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń
organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji w chwili
wyczerpania miejsc.
8. Przedstawiciele Handlowi mogą brać udział w Konferencji tylko pod warunkiem niewyczerpana miejsc przez Członków SHL,
pielęgniarki, lekarzy oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej.
9. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu mają Członkowie SHL, pielęgniarki, lekarze oraz pracownicy Inspekcji Sanitarnej.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian
w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów,
w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1.

Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:

OPŁATA ZA UDZIAŁ w KONFERENCJI oraz WARSZTATACH Z DWOMA NOCLAGAMI (4-6.06.2018)
(obejmuje 2 noclegi w pokoju 2 osobowym 4/5.06 i 5/6.06, uczestnictwo, materiały, wyżywienie)
 Członkowie SHL i pracownicy Inspekcji Sanitarnej: 950,00 zł*
 Pozostałe osoby: 990,00 zł*
OPŁATA ZA UDZIAŁ w KONFERENCJI oraz WARSZTATACH BEZ NOCLEGÓW (4-6.06.2018)
(obejmuje uczestnictwo, materiały, wyżywienie bez śniadań)
 Członkowie SHL i pracownicy Inspekcji Sanitarnej: 650,00 zł*
 Pozostałe osoby: 700,00 zł*
DOPŁATY (po wcześniejszym zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty)
 ZA DODATKOWY NOCLEG w pokoju 2 osobowym 3/4.06.2018 (niedziela) z kolacją: 200,00 zł za osobę*
 ZA POKÓJ 1 osobowy - DOPŁATA 150,00 zł za każdy nocleg*
WYSOKOŚĆ ZNIŻKI (po wcześniejszym zgłoszeniu i jej potwierdzeniu)1
 ZA ZGŁOSZENIE 2 OSÓB Z TEJ SAMEJ INSTYTUCJI – 100 zł
 ZA ZGŁOSZENIE WIĘCEJ NIŻ 2 OSÓB Z TEJ SAMEJ INSTYTUCJI – 150 zł
 PREZENTACJA PRZYJĘTA DO WYGŁOSZENIA – ZWOLNIENIE Z OPŁAT
*Podana kwota obowiązuje płatności dokonywanych przez szpitale i Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, w przypadku
płatności dokonywanych przez inne instytucje do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.
1oferta

rabatowa obowiązuje przy zapisach grupowych (dla placówek medycznych i Inspekcji Sanitarnej) pracowników jednej placówki
– warunkiem skorzystania z promocji jest jeden płatnik dla wszystkich osób
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O lokalizacji zakwaterowania decyduje data przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej do biura Organizatora Konferencji oraz
data dokonania pełnej wpłaty za udział w Konferencji.
Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie cztern dni od dnia przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i nie
później niż do dnia 27 maja 2018 roku na konto Organizatora: BANK ING nr 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587.
Uczestnik upoważnia Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Uczestnik otrzyma fakturę VAT i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.
Za przekazanie faktury VAT płatnikowi odpowiedzialny jest uczestnik Konferencji. Organizator nie przesyła faktur ani
Certyfikatów Uczestnictwa po zakończeniu Konferencji.
W przypadku, gdy otrzymanie faktury VAT jest warunkiem niezbędnym do dokonania wpłaty za udział w Konferencji,
uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do Organizatora Konferencji o przesłanie faktury VAT
w terminie umożliwiającym dokonanie opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2018 roku.
Organizator nie przewiduje możliwości wpłat gotówką w dniu otwarcia Konferencji.
Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własny zakresie.

VI. DANE OSOBOWE
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833. z późn. zmianami) jest Organizator.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego
wykonania usług.
Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub
poprawienia.

VII. REKLAMACJE
1.
2.
3.
4.

Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni
od dnia zakończenia Konferencji.
Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy
Uczestnika.
W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się
wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji, o ile kwota ta została już
wpłacona.
W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje
odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług
dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dn. 23 marca 2009 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

