
REGULAMIN 
NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ KONFERENCJI 

XVIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń - od teorii do praktyki (RFMZ)
       

 M E D Y C Y N A    Z A K A Ż E Ń    –    P O P A N D E M I C Z N E    P R O B L E M Y    I    W Y Z W A N I A
   

Ełk  5–7 października 2022 r.

1. Konferencja  ma  na  celu  zapoznanie  uczestników   z  najnowszymi  doniesieniami
dotyczącymi szpitalnej polityki antybiotykowej, epidemiologii szpitalnej oraz postępów w
terapii wybranych zakażeń

2. Organizatorem konferencji jest  „Pro-Medica”  w Ełku Sp.  z o.o. 
3. Konferencja  organizowana  jest   we  współpracy z  Zakładem  Mikrobiologii  Collegium

Medicum  UJ  w  Krakowie,  Polskim  Towarzystwem  Zakażeń  Szpitalnych,  Zakładem
Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku oraz Medicare
S.C. /Organizator logistyczny/

4. Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w Hotelu Rydzewski w Ełku,
ul. Armii Krajowej 32 

5. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki i diagności laboratoryjni oraz inne osoby
związane zawodowo z tematyką omawianą na Konferencji, a także wystawcy

6. Uczestnikiem konferencji może być osoba, która dokona w wymaganym terminie rejestracji
na  stronie  www.promedica.elk.com.pl  i  wniesie  odpowiednią  opłatę  uczestnictwa  (FEE
konferencyjne).  Wniesione  przez  uczestników  opłaty  konferencyjne  stanowią  środki
Organizatora. 

7. Rejestracja odbywa się w terminie od 27.06.2022 r. do 30.09.2022 r. 
8. FEE konferencyjne:  

O wysokości opłaty decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. 
– do 31.08.2022 – 700 PLN + 23% VAT  (861 zł) (opłata wczesna)
– po 31.08.2022 – 800 PLN + 23% VAT  (984 zł) (opłata późna)

9. Wykładowcy/zaproszeni goście oraz pracownicy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. nie wnoszą
FEE konferencyjnego

10. Szczegółowe informacje dotyczące opłat są umieszczone na stronie www. Konferencji 
11. Organizator  w  ramach  opłaty  konferencyjnej  zapewnia:  udział  w  wykładach,  udział  w

wystawie firm, wyżywienie w trakcie trwania Konferencji: przerwy kawowe, 3 obiady oraz
kolacja  w  dn.  6.10.2022  r.,  udział  w  uroczystej  kolacji  w  dniu  5.10.2022  r.,  materiały
konferencyjne, Certyfikat uczestnictwa 

12. Lekarze i diagności laboratoryjni  za udział  we wszystkich wykładach podczas Konferencji
otrzymają  Certyfikaty  uczestnictwa  z  przyznanymi  twardymi  punktami  edukacyjnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

13. Koszty  przejazdu  oraz  usług  innych  niż  zaoferowane  w  ramach  opłaty  konferencyjnej
Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

14. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy
nie uiścił on opłaty za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora na
stronie internetowej Konferencji

15. Wszelkie wpłaty należy kierować na konto „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. BGŻ S.A. o/Ełk
74203000451110000001038710  tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja RFMZ
2022 (zgodnie z fakturą Pro-forma)

16. Uczestnicy (za wyjątkiem wykładowców i zaproszonych gości) planujący przyjazd dokonują
rezerwacji  noclegów we własnym zakresie  bezpośrednio w Hotelu Rydzewski  lub innym



wybranym przez siebie miejscu 
17. Z wyjątkiem szczególnych przypadków losowych (wypadek,  śmierć  członka rodziny,  itp.)

wpłacone należności nie podlegają zwrotowi 
18. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa dnia 30 września 2022 r.

Organizator może skrócić termin zgłaszania uczestnictwa w przypadku wyczerpania liczby
dostępnych pakietów uczestnictwa w Konferencji

19. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie do dnia 10 września
2022 r.  zostanie  potrącona opłata  w wysokości  30% kosztów uczestnictwa.  Po dniu 10
września  2022  r.  nie  przysługuje  zwrot  kosztów  uczestnictwa;  możliwa  jest  natomiast
zmiana personalna uczestników. Rezygnacja powinna zostać przekazana do Organizatora w
formie pisemnej (stefaniuk.e@szpital.elk.pl). Nowa osoba powinna dokonać rejestracji w
systemie  

20. Osoby, które pragną uzyskać fakturę VAT dokumentującą udział w konferencji zobowiązane
są o uwzględnienie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym podając NIP oraz pełną nazwę i
adres firmy. Faktury wystawiane będą wyłącznie na osobę/podmiot dokonujący wpłaty.
Wszelkie późniejsze reklamacje z tego tytułu będą oddalane

21. Uczestnicy  konferencji  są  zobowiązani  brać  udział  we  wszystkich  przewidzianych
programem sesjach

22. Szczegółowy Program  XVIII Regionalnego Forum Medycyny Zakażeń zamieszczony jest w
zaproszeniach i na stronie www.promedica.elk.com.pl 

23. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  prelegentów  z  przyczyn  od  niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze
strony Organizatora

24. 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

25. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  uczestników,  które  mogą  zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji

26. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  dokonane  przez  siebie
zniszczenia na terenie hotelu, w którym odbywał będzie się Konferencji

27. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w czasie Konferencji bez zgody
Organizatora

28. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym
do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych
osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny.  Każdemu przysługuje prawo do
wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania

29. Zgłoszenie  udziału  w  Konferencji  jest  równoznaczne  z  akceptacją  przez  Uczestnika
niniejszego Regulaminu

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

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

mailto:stefaniuk.e@szpital.elk.pl

