REGULAMIN UCZESTNICTWA
w Konferencji

I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego
Bydgoszcz, 21 maja 2022 r.
Słownik de nicji
Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala si nast puj ce znaczenie termin w:
1.Organizator – Katedra Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. M. Curie Skłodowskiej
9, 85-094 Bydgoszcz, NIP: 554-26-95-946, KRS: 0000254747, Regon: 340158077
2.
3.Konferencja – I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego odbywające się w
Bydgoszczy w dniu 21 maja 2022 r. to zgromadzenie pacjentów i ich rodzin, lekarzy
hematologów i genetyków oraz specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej
zainteresowanych kliniką i diagnostyką anemii Fanconiego.
4.Uczestnictwo w Konferencji – umo liwienie udziału w Konferencji zgodnie z jego programem
ramowym i otrzymanie stosownych materiałów konferencyjnych.
5.Uczestnik Konferencji - osoba, kt ra dokonała rejestracji, potwierdziła swoj obecno
punkcie Rejestracji podczas Konferencji.

w

6.Pakiet świadczeń - zbiór świadczeń na rzecz Uczestnika Konferencji np. udział w wykładach,
przerwa kawowa, lunch.

§1
Postanowienia og lne
1.Konferencja I Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Anemią Fanconiego zwana dalej Konferencj
odbędzie si w Bydgoszczy w dniu 21 maja 2022 r. w Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz, ul.
M. Curie Skłodowskiej 9, budynek dydaktyczny patomorfologii (w kompleksie budynków
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza), 1 piętro, sala 209.
2.Organizatorem Konferencji jest Katedra Genetyki Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.
M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
3.Uczestnikami Konferencji s pacjenci i ich rodziny, lekarze hematolodzy i genetycy oraz
specjaliści laboratoryjnej genetyki medycznej zainteresowani kliniką i diagnostyką anemii
Fanconiego.
4.O cjalny serwis internetowy znajduje si pod adresem www.gradatim-sympozja.pl

§2
Zasady rejestracji, wysoko ci opłat i rezygnacji
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ó

fi

ę
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1.Warunkami Uczestnictwa w Konferencji tzn. zawarcia Umowy uczestnictwa jest:

- rejestracja Uczestnictwa w Konferencji, poprzez przesłanie na adres rejestracja@gradatim-

sympozja.pl wiadomości zawierającej wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (skan
lub zdjęcie) do dnia 16 maja 2022 r.
- zobowi zanie si Uczestnika Konferencji, w ramach procedury rejestracyjnej, do
przestrzegania niniejszego Regulaminu,
- potwierdzenie swojego Uczestnictwa w Recepcji Konferencji czynnej w terminie odbywania
się Konferencji.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zamkni cia rejestracji on-line na Konferencj na siedem
dni przed datą jej rozpoczęcia.

§3
Zmiany w ramach Konferencji
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramach Konferencji. W szczeg lno ci zmiany
mog dotyczy :
- miejsca,
- czasu trwania,
- pakietu świadczeń,
- planu merytorycznego Konferencji.
2.W przypadku zaj cia okoliczno ci okre lonych w §3 pkt 1. Organizator poinformuje o tym
zarejestrowanych Uczestnik w Konferencji.
3.Poinformowanie o zmianach nast pi poprzez wysłanie informacji listem elektronicznym na adres
podany podczas rejestracji i zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
Konferencji.

§4
Zasady organizacyjne podczas Konferencji
1. Uczestnik Konferencji w czasie jej trwania jest zobowi zany do przestrzegania przepis w
przeciwpo arowych oraz bezpiecze stwa obowi zuj cych w miejscu Konferencji.
2. Zabronione jest lmowanie, nagrywanie i fotografowanie bez zgody Organizatora.
3. Udział w Konferencji jest r wnoznaczny z wyra eniem zgody na u ycie wizerunku Uczestnika
Konferencji z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw maj tkowych do nagra i zdj
oraz z wyra eniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku: gdy Uczestnik
Konferencji zostanie s lmowany lub sfotografowany w ramach otoczenia, w czasie trwania
Konferencji (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, rozdział 10, art. 81 pkt. 2.2.),gdy Uczestnik Konferencji dobrowolnie wyrazi
zgod na udzielenie wywiadu przed kamer , b d pozowaniem do zdj cia.
4. Uczestnicy Konferencji ponosz pełn odpowiedzialno materialn za dokonane przez siebie
zniszczenia zar wno na terenie obiekt w, w kt rych prowadzone s jakiekolwiek działania
zwi zane z Konferencj , jak r wnie w miejscach zakwaterowania.
5. Uczestnicy Konferencji ponosz we własnym zakresie pełn odpłatno

za parkingi.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy Uczestnik w Konferencji, kt re zostan
zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Konferencji.
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ś

ć

ą
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ó

ż

ą
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ż

7. Ka dy Uczestnik Konferencji ma obowi zek niezwłocznie powiadomi Organizatora o
sytuacjach mog cych stwarza zagro enie dla ycia lub zdrowia innych Uczestnik w
Konferencji.

9. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem Konferencji w ramach realizacji niniejszej Umowy
będzie prowadzona pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.
10. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod
rygorem utraty roszczeń.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie korespondencji do Uczestnika
Konferencji z uwagi na błędne i/lub niepełne dane podane podczas rejestracji.
12. Organizator nie gwarantuje noclegów.

§5
Odwołanie Konferencji
1. adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno ci za niewykonanie jakiegokolwiek zobowi zania lub
odwołanie Konferencji spowodowane działaniem siły wy szej. Przez pojęcie „siły wyższej”
rozumieć należy nagłe zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do
przewidzenia, którego skutkom nie można zabiec, uniemożliwiające przeprowadzenie
Konferencji lub przeprowadzenie Konferencji w należyty sposób - w tym w szczególności stany
zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, inne stany zagrożeń sanitarnych oraz
epidemiologicznych związane z podejmowaniem działań władzy publicznej w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub innymi chorobami, w tym zakaźnymi, kataklizmy sił
przyrody, wojny, akty terroryzmu, strajki, zarządzenia władzy publicznej ograniczające albo
uniemożliwiające prowadzenie przez Organizatora jego działalności.
2.W przypadku gdy siła wy sza uniemo liwi Organizatorowi wykonanie zobowi za , niezwłocznie
zawiadomi o takim przerwaniu wykonania zobowi za i jego przyczynie.
3.W przypadku zaj cia okoliczno ci okre lonych w §5 pkt 1 Organizator poinformuje o tym
zarejestrowanych Uczestnik w Konferencji.
4.Poinformowanie o zmianach nast pi poprzez wysłanie informacji listem elektronicznym na adres
podany podczas rejestracji oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
Konferencji.
5.Organizator nie pokrywa utraconych korzy ci ani koszt w, jakie Uczestnik Konferencji poni sł w
zwi zku ze zmianami opisanymi w §5.

§6
Reklamacje
1.Wszelkie zastrze enia Uczestnik w Konferencji wobec Organizatora powinny by zgłaszane w
formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora
nie p niej ni 7 dni od dnia zako czenia Konferencji. Po upływie tego terminu reklamacje nie
b d rozpatrywane.
2.Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 15 dni od dnia otrzymania.
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3.Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres
wskazany podczas rejestracji.
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8. Komitet Naukowy i Organizacyjny nie ponosz odpowiedzialno ci za ewentualne niezgodne z
prawem wykorzystanie wiedzy i umiej tno ci poznanych w trakcie trwania Konferencji.

§7
Postanowienia ko cowe
1.Udost pnione przez Uczestnika Konferencji dane osobowe s gromadzone i przetwarzane
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2.Administratorem danych osobowych Uczestnik w Konferencji jest Organizator. Udost pnione
dane podczas rejestracji przez Uczestnik w Konferencji s :
- przetwarzane i wykorzystywane przez Gradatim Grażyna Horowitz w ramach wsparcia
logistycznego Organizatora w celach zwi zanych z organizacj Konferencji
3.Uczestnikowi Konferencji przysługuje prawo wgl du i prawo do wykre lenia udost pnionych
danych osobowych. Uczestnik Konferencji zgłasza swoj wol listem poleconym wysłanym na
adres Organizatora.
4.Wszelkie spory mog ce wynikn z Uczestnictwa w Konferencji b d rozstrzygane przez
wła ciwy rzeczowo s d dla siedziby pozwanego.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj przepisy prawa
polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6.Wydarzenia organizowane w ramach Konferencji na podstawie niniejszego regulaminu maj
charakter zamkni ty i nie stanowi imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca
2009 roku o bezpiecze stwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
7.Wszelka korespondencja z Uczestnikiem Konferencji w ramach realizacji niniejszej Umowy
b dzie prowadzona na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
8.Uczestnik Konferencji zobowi zany jest do bie
rygorem utraty roszczenia.

cej aktualizacji danych teleadresowych pod

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za niemo liwo dostarczenia korespondencji do
Uczestnika Konferencji z uwagi na bł dne i/lub niepełne dane podane podczas rejestracji.
10.Organizator ma prawo do zmiany postanowie Regulaminu. Zmiany wchodz w ycie z chwil
ich zamieszczenia na stronie internetowej www.gradatim-sympozja.pl
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ą

ą
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ż

ą
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11.Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej
Konferencji www.gradatim-sympozja.pl.

Załącznik nr 1. Procedura przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19
w czasie organizowanych przez GRADATIM wydarze
Cel wdrażanych procedu
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich osób biorących udział w
wydarzeniu - Uczestników tzn.: wykładowców, uczestników, przedstawicieli partnerów
wydarzenia oraz pracowników GRADATIM i dostawców obsługujących dane wydarzenie
2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w
ramach zabezpieczenia przed ryzykiem rozprzestrzeniania COVID-19
3. Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dotyczących
COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji logistycznych związanych z
przebiegiem wydarzenia
4. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej i zarządzeń władz
publicznych
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Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzeni
1. Dostosowanie liczby Uczestników do aktualnych przepisów dotyczących postępowania w
czasie pandemii
2. Bezwzględne przestrzeganie ograniczeń i kontrola liczby Uczestników przebywających na
terenie wydarzenia, w szczególności w salach wykładowych
3. Dysponowanie przez GRADATIM niezbędnymi danymi osobowymi i kontaktowymi wszystkich
Uczestników wydarzenia, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia, u któregoś́ z Uczestników
lub pracowników zakażenia COVID-19 (z zachowaniem obostrzeń wynikających z ustawy
RODO)
4. Poinformowanie Uczestników w Regulaminie Uczestnictwa o „Procedurach przestrzegania
zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 w czasie organizowanych przez
GRADATIM wydarzeń”
5. Układ przestrzenny wydarzenia zaaranżowany z zapewnieniem dystansu społecznego
6. Dbałość o stosowanie w miejscu realizacji wydarzenia odpowiedniej liczby dozowników z
płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla Uczestników
7. Obowiązkowe stosowanie przez Uczestników środków ochrony osobistej zgodnie z zasadami
WHO, GIS oraz zarządzeniami władz publicznych
8. Zaleca się, aby w wydarzeniach nie brały udział osoby powyżej 70 roku życia i posiadające
choroby przewlekłe
9. Wymagania wobec dostawców usług konferencyjnych (w tym również gastronomicznych)
wszystkich działań zgodnych z bieżących zaleceniami i wytycznymi WHO, GIS oraz
zarządzeniami władz publicznyc
10. Zorganizowanie recepcji dla potrzeb rejestracji Uczestników wydarzenia zgodnie z poniższymi
zaleceniami
•
Czas przebywania na terenie recepcji skrócony do niezbędnego minimum
•
Wcześniejsza rejestracja online i maksymalne ograniczenie czynności operacyjnych
przez pracowników recepcji wydarzenia
•
Stosowanie min. 2 m odstępu pomiędzy Uczestnikami oczekującymi na rejestrację
•
Stanowisko recepcyjne odgrodzone osłoną
•
Obowiązkowe stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej zgodnie z
zasadami WHO, GIS oraz zarządzeniami władz publicznych
•
Dezynfekowanie powierzchni stołu recepcyjnego w punkcie obsługi nie rzadziej niż
co godzinę
•
Wszystkie czynności obsługi recepcji wobec Uczestników wydarzenia realizowane
w sposób zapewniający bezpieczeństwo każdego Uczestnika
11. Wyznaczenie przez GRADATIM osoby ds. przeciwdziałania COVID - 19, której zadaniem jest
przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID - 19 w czasie
danego wydarzenia
12. Obowiązkowe szkolenie pracowników w zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania
COVID - 19 zastosowanych przy organizacji danego wydarzenia szczególnie, uwzględniające
bezdotykową obsługę Uczestników wydarzenia
13. Ograniczenie ilości personelu obsługi wydarzenia do niezbędnego minimum
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14. Zwiększenie zycznych odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
15. W przypadku podejrzenia u Uczestnika, pracownika lub podwykonawcy infekcji spowodowanej
COVID-19 powinien on skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną.
16. Zobowiązanie Uczestników do niezwłocznego poinformowanie Organizatora o każdorazowym
przypadku prawdopodobieństwa infekcji wirusem SARS-CoV-2 przed lub w czasie
wydarzenia, jeśli efektem tego mogłoby być zarażenie innych Uczestników wydarzenia drogą
mailową anna@gradatim-sympozja.pl

