REGULAMIN
V SZKOŁY POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ
KRAKÓW, 13-15 WRZEŚNIA 2018R.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin V Szkoły PTEiDD (zwany dalej: „regulaminem”) określa zasady
uczestnictwa w konferencji V Szkoła PTEiDD oraz wytyczne w zakresie zachowania zasad
bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „wydarzeniu” należy przez to rozumieć konferencję V
Szkoła PTEiDD, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2018r. w Centrum Dydaktyczno –
Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków.
Organizatorów wydarzenia określa ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Organizatorem wydarzenia jest Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii,
WL IP UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
4. Wydarzenie jest organizowane dla uczestników V Szkoły PTEiDD, którzy mogą wziąć w nim
udział na zasadach określonych w § 2.

§2
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest na podstawie wcześniejszej rejestracji na stronie:
https://www.symposium.pl/pteidd
2. W wydarzeniu mogą również wziąć udział osoby, które nie dokonały rejestracji, ale
posiadają wejściówkę wydaną przez Organizatorów.
3. Osoby, które nie zostały wpisane na listę uczestników wydarzenia na podstawie
wcześniejszej rejestracji oraz nie posiadają wejściówki o której mowa w ust. 2 mogą wziąć w
nim udział w przypadku niewypełnienia limitu miejsc ustalonego przez Organizatorów.
4. Przed rozpoczęciem wydarzenia zostaną przeprowadzone czynności związane
z potwierdzeniem wcześniejszej rejestracji oraz dopisaniem do listy uczestników

§3
Przepisy porządkowe
1. Udział w wydarzeniu na podstawie rejestracji na wydarzenie w rozumieniu § 2 ust. 1 oraz
posiadanej wejściówki o której mowa w § 2 ust. 2 lub dopisania do listy uczestników w dniu
wydarzenia w związku z niewypełnieniem limitu miejsc jest równoznaczny z:
a. akceptacją niniejszego Regulaminu;
b. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów ze
względu na cele związane z organizacją wydarzenia, na zasadach wynikających
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem
ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016,
poz. 922).
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia w trakcie wydarzenia zapisu
audiovideo oraz fotograficznego dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych.
3. Uczestnik, biorąc udział w wydarzeniu, wyraża także zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników
wydarzenia oraz mienie zniszczone lub utracone, należące do uczestników wydarzenia.
5. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż
obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie oraz do
stosowania się do poleceń wydawanych przez Organizatorów.
6. Na wydarzenie zabrania się wstępu osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu,
nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających a także osobom zachowującym
się w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami zachowania, w szczególności
zachowującymi się agresywnie lub wulgarnie. O odmowie dopuszczenia do udziału
w wydarzeniu decyduje Organizator lub wskazana przez niego osoba.
7. Podczas trwania wydarzenia zabrania się wnoszenia alkoholu na teren w którym odbywa się
wydarzenie.
8. Zabrania się wejścia na teren w którym odbywa się wydarzenie:
a. z wszelką bronią, amunicją, przedmiotami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne;
b. z materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi i toksycznymi;
c. ze zwierzętami, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w wydarzeniu uczestników,
którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące
w uzasadnione interesy osób trzecich;
b. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatorów lub godzące
w ich wizerunek.

§4
Przepisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.symposium.pl/pteidd oraz
w miejscu w którym odbędzie się wydarzenie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

