
 

 

 

Regulamin Uczestnictwa 

 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Konferencja pod tytułem „Bezpieczny pacjent i fizjoterapeuta. O badaniu i procesie rehabilitacji 

oraz prawie medycznym i ubezpieczeniach w praktyce fizjoterapeutycznej”, zwana dalej 

Konferencją, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019 roku w Szczecinie i jest konferencją 

naukową skierowaną do fizjoterapeutów oraz studentów fizjoterapii. 

1.2 Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie "Fizjoterapia Polska" z siedzibą w Warszawie (02-

679), przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U8, NIP 113-279-60-60, wpisane rejestru 

stowarzyszeń, pod numerem 0000343518, zwanym w dalszej części Organizatorem.  

1.3 Uczestnikami Konferencji mogą być: 

a. osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w pkt.2 niniejszego 

Regulaminu; 

b. osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od organizatora Konferencji. 

 

1.4 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji 

i obowiązują wszystkich Uczestników. 

1.5 Oficjalna strona internetowa Konferencji znajduje się pod adresem https://fizjoterapeuci.org/ 

1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji 

na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji o zmianach programu imprezy, 

Regulaminu, a w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Uczestnika, również w celach 

promocyjnych. 

 

2. Regulamin internetowej rejestracji na Konferencję 

 

2.1 Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą przyjmowane 

do wyczerpania dostępnej liczby miejsc. 

2.2 Rejestracja trwa od 01.05.2019 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 17.05.2019 

roku. 

2.3 Rejestracja odbywa się tylko online na stronie  

2.4 Zarejestrowanie się upoważnia do udziału w Konferencji pod warunkiem dostępności miejsc. 

2.5 Program Konferencji znajduje się na stronie na stronie: 

https://fizjoterapeuci.org/events/konferencja-bezpieczny-pacjent-i-fizjoterapeuta-w-szczecinie 

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie Konferencji. 

2.7 O dostępności miejsc na Konferencji w systemie rejestracji decyduje kolejność rejestracji. 

2.8 W przypadku wyczerpania się puli dostępnych miejsc dla uczestników Konferencji o jej akceptacji 

decyduje data dokonania rejestracji on-line. O ewentualnym odrzuceniu rezerwacji z powodu 

braku miejsc Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.  

https://fizjoterapeuci.org/


2.9 Rejestracja jest imienna – potwierdzenie rejestracji zostanie wystawione na imię i nazwisko 

podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji, nazywana jest 

dalej „Uczestnikiem Konferencji”. 

2.10 Zrzeczenie się uczestnictwa na rzecz innej osoby możliwe będzie po okazaniu pisemnego 

oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa. 

2.11 Udział w Konferencji dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny. 

 

3. Ochrona danych osobowych 

 

3.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją i udziałem w 

Konferencji jest Organizator. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby realizacji 

Konferencji oraz w celach księgowych. W przypadku udzielenia przez Uczestnika Konferencji zgody 

na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną jego dane osobowe mogą być 

przetwarzane przez Organizatora także we własnych celach marketingowych. Uczestnik 

Konferencji może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną jak również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych 

osobowych w celach marketingowych. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania ze swoich 

praw należy przesłać stosowne oświadczenie na adres biuro@fizjoterapeuci.org Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i 

organizacji Konferencji. Dane osobowe Uczestnika Konferencji nie będą udostępniane przez 

Organizatora innym podmiotom. 

3.2 Uczestnik Konferencji może w formularzu rejestracyjnym dobrowolnie udzielić zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Partnera Konferencji w celach marketingowych, w 

szczególności w celu dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych produktów 

ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń dedykowanych dla fizjoterapeutów. Udzielenie tej zgody 

jest opcjonalne. Za zgodą Uczestnika Konferencji wskazany przez niego w formularzu 

rejestracyjnym adres e-mail lub numer telefonu będą wykorzystywane przez Partnera Konferencji 

w celu kontaktu marketingowego. Uczestnik, który udzieli zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Partnera Konferencji powinien wskazać w formularzu rejestracyjnym w jaki 

sposób chce otrzymywać od niego informacje marketingowe (wiadomości e-mail, MMS/SMS, 

telefoniczny kontakt przedstawiciela). 

 

 

4. Regulamin Konferencji 

 

4.1 Uczestnicy Konferencji mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. 

4.2 Osoby przebywające na terenie Konferencji mają obowiązek stosowania się do zaleceń 

pracowników służb informacyjnych i porządkowych Organizatora Konferencji, mających na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

4.3 Przebywającym na terenie Konferencji nie wolno palić tytoniu. 

4.4 Służby porządkowe i informacyjne Organizatora Konferencji, wyposażone w odpowiednie 

identyfikatory mają prawo do sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w 

Konferencji a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia 

Konferencji, 

4.5 Identyfikator służb porządkowo-informacyjnych Organizatora zawiera: imię i nazwisko jego 

posiadacza. 

 



5. Prawo Organizatora do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem 

Konferencji 

 

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z 

przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim oraz 

wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w tych materiałach. 

 

6. Zmiana Regulaminu 

 

6.1 Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie 

nienaruszających podstawowych zasad Konferencji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać 

praw nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia. 

6.2 Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniu poprawek do Regulaminu będą 

niezwłocznie publikowane na stronie https://fizjoterapeuci.org 


