Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator - Smart Medical Pharmaceutical Consultations, z siedzibą w Warszawie przy

ul. Bobrowieckiej 3a/20, 00-728 Warszawa. NIP: 5291802303, REGON: 146956969.
1.2. Uczestnik - osoba która dokonała zgłoszenia rejestracyjnego dostępnego pod adresem
http://debaty-zdrowie.pl/ na wybrany kongres/kongresy i uiściła należną opłatę
kongresową / skorzystała z bezpłatnego uczestnictwa.
1.3. Voucher - kod uprawniający do zniżki na kongres/kongresy lub całkowicie zwalniający
z opłaty. Każdy voucher przyporządkowany jest do konkretnego kongresu i nie można
użyć go przy rejestracji na inne wydarzenie niż opisane na nim. Voucher posiada termin
ważności. Z kodu może skorzystać jedynie uczestnik kongresu (z wyłączeniem
pracowników firm farmaceutycznych). Rejestracji z użyciem kodu można dokonać tylko
na stronie http://debaty-zdrowie.pl.
1.4. Kongres - wydarzenie skupiające uczestników/wystawców

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
2.1. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych z branży
medycznej, którzy posiadają potwierdzenie udziału w Kongresie przesłane przez
Organizatora.
2.2. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie przesłanek (rejestracja):
a. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego dostępnego na http://www.debary-zdrowie.pl/
b. Otrzymanie potwierdzenia Organizatora w formie bądź automatycznego
potwierdzenia przyjęcia formularza zgłoszeniowego bądź potwierdzenia na
podany adres e-mail.
c. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie podanych przez
Organizatora (3 dni od daty rejestracji).
d. W przypadku bezpłatnego uczestnictwa, §2. pkt 2.2 c jest wyłączony
z przesłanek
2.3. W przypadku braku płatności w terminie określonym w zgłoszeniu, osoba może zostać
skreślona z listy a zgłoszenie anulowane.

2.4. Opłaty rejestracyjnej można dokonać za pośrednictwem platformy „przelewy24.pl” lub
przelewem na konto (podane w zgłoszeniu/status płatności).
2.5. Organizator jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT
2.6. Termin zamknięcia rejestracji na kongres/kongresy określony jest na ok. 2-4 dni przed
danym wydarzeniem lub wyczerpaniem wolnych miejsc.
2.7. Koszt przejazdu na Kongres pokrywa Uczestnik.
2.8. Rezygnacji z Kongresu można dokonać pisemnie (decyduje data stempla pocztowego)
nie później niż na 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Po tym terminie, nie będzie
można zrezygnować z uczestnictwa i rościć praw do zwrotu poniesionych należności.
Istnieje możliwość wskazania innej osoby, która może uczestniczyć w kongresie.
Wówczas należy przesłać prośbę zmiany danych identyfikujących osoby
zarejestrowanej oraz osoby na której chcemy przekazać wejściówkę (imię, nazwisko,
numer PWZ - jeśli istnieje, adres email, numer telefonu, specjalizację - jeśli istnieje) na
adres email: biuro@smpc.com.pl, wraz z numerem rezerwacji.

§3. Opłaty
3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo określa tabela płatności dostępna na stronach
kongresowych oraz ramy czasowe.
3.2. Przy wyborze kilku kongresów, płatności sumują się.
3.3. W przypadku użycia Vouchera, kwota z tabeli zostanie pomniejszona o procent podany
na kuponie.

§4. Postanowienia końcowe
4.1. W przypadku, gdy Kongres nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od
Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na
wskazane przez nich konta bankowe.
4.2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty oraz miejsca kongresu bez podania
przyczyny.
4.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
www.smpc.com.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także

przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych
między Uczestnikiem a Organizatorem.
4.4. Uczestnik przebywający na Kongresie zobowiązany jest do poszanowania porządku oraz
praw osób trzecich.
4.5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w fotorelacji i wideorelacji
z Wydarzenia. Organizator oświadcza, że zdjęcia i nagrania wykonane podczas
Wydarzenia będą wykorzystywane w jego działaniach promocyjnych. Uczestnikowi nie
będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu wykorzystania wizerunku zgodnie
z art. 81 ust. 2 pkt 2) p.a.
4.6. Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu usług
własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną
zgodę.
4.7. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu
organizacji Kongresu bez prawa do powrotu na teren organizacji Kongresu lub żądania
zwrotu jakichkolwiek kosztów lub nakładów poniesionych w związku z udziałem w
Kongresie, w tym opłaty rejestracyjnej.
4.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
4.9. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

