
NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA ORGANIZOWANA  PRZEZ
COLEGIUM MEDICUM UJ ZAKŁAD MIKROBIOLOGII KRAKÓW I ZAKŁAD

MIKROBIOLOGII I IMUNOLOGII INFEKCYJNEJ UM BIAŁYSTOK 

 ORAZ “PRO-MEDICA” W EŁKU SP. z o. o.

XVII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń
 od teorii do praktyki –

„ŻYCIE ZE SPADKIEM PO KORONAVIRUSIE WOJNA ZA
WOJNĄ”     

  
  Ełk  06 – 08 Października 2021 r.

1. Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników  z najnowszymi doniesieniami 
dotyczącymi szpitalnej polityki antybiotykowej, epidemiologii szpitalnej oraz postępów 
leczenie w niektórych dziedzinach klinicznych 

2. Organizatorem konferencji jest  „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.
3. Konferencja organizowana jest  pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń 

Szpitalnych i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM Białystok 
4. Konferencja odbędzie się w dniach 06 - 08 października 2021r. w Hotelu Rydzewski           

ul. Armii Krajowej 32 w Ełku. 
5. Uczestnikiem konferencji może być każda zainteresowana osoba, która złoży w 

wymaganym terminie właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy i wniesie odpowiednią 
opłatę uczestnictwa.

6. Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz punkty edukacyjne - zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.01.2017 w sprawie sposobów dopełniania 
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz z Uchwałą Nr 
16/IV/2015 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17.04.2015 r. w sprawie 
określenia sposobu doskonalenia zawodowego przez diagnostów laboratoryjnych

7. Nieprzekraczalnym terminem składania zgłoszeń, po którym nie będą one przyjmowane 
jest  30 września 2020  r. (decyduje data stempla pocztowego bądź otrzymania 
faksu).Wymagane jest przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa  pocztą, na adres        
Pro-Medica  Sp. z o.o. w Ełku , ul Baranki 24  19-300 Ełk lub faksem pod numer 
087/6209594 oraz wniesienie opłaty uczestnictwa na konto Pro Medica w Ełku Sp. z o.o. 
BGŻ S.A.O/Ełk 74203000451110000001038710

8.  Opłata uczestnictwa: - 861 PLN  (700 zł+23% VAT) dla lekarzy i diagnostów 
laboratoryjnych punkty edukacyjne,

9.  Opłata uczestnictwa: - 676,50 PLN  (550 zł + 23% VAT) bez punktów edukacyjnych 
10. Osoby planujące przyjazd dokonują rezerwacji noclegów  bezpośrednio w hotelu. 
11. Z  wyjątkiem szczególnych przypadków losowych (wypadek, śmierć członka rodziny, itp.) 

wpłacone należności nie podlegają zwrotowi. Można natomiast do dnia 30 września 2020r 
przekazać prawo do uczestnictwa w konferencji innej osobie z równoczesnym 
poinformowaniem organizatorów drogą pisemną ( faksem) o tym fakcie, przesyłając nowy 
formularz zgłoszeniowy.

12. Osoby, które pragną uzyskać fakturę VAT dokumentującą udział w konferencji 
zobowiązane są o uwzględnienie tego faktu na formularzu zgłoszeniowym podając NIP 
oraz pełną nazwę i adres firmy. Wszelkie późniejsze reklamacje z tego tytułu będą 
oddalane.

13. Uczestnicy konferencji  są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych 
programem sesjach. Szczegółowy Program  XVII Regionalnego Forum Medycyny 
Zakażeń zamieszczony zostanie w zaproszeniach i materiałach konferencyjnych.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do 
wykluczenia z konferencji w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego 
regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu.

15. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie w formie
pisemnej i rozpatrywane w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień 
niniejszego regulaminu.


