Regulamin konferencji online
„WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MEDYCYNY PERINATALNEJ”
Szczecin, 16-17.10.2020 r.

§1. Postanowienia ogólne
1.1. Konferencja online „Współczesne Wyzwania Medycyny Perinatalnej”, zwana w dalszej części
Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Alfakonferencje s.c.,
zwaną w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.2. Organizatorem Konferencji jest firma Alfakonferencje s.c. z siedzibą w Skórzewo (Wiosenna 15,
60-185 Skórzewo).
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Konferencji są lekarze specjaliści, osoby uprawnione do wystawiania recept lub
prowadzące obrót produktami leczniczymi
1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo‑dydaktyczne oraz edukacyjne.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.wyzwaniaszczecin2020.pl
1.7 Organizator i wykładowcy nie zezwalają na nagrywanie webinarium przez uczestników. Zgodnie z
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony
wizerunku oraz kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Art. 81 ustawy o prawie
autorskim stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim
przedstawionej. Każda forma nagrania i publikowania webinarium, w tym wizerunku prowadzących
spotka się z konsekwencjami prawnymi.
1.8 Organizator wyśle na podany przy rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu link do transmisji
na platformie Vimeo. Dodatkowa rejestracja nie będzie wymagana Zaproszenie z linkiem do
transmisji zostanie wysłane na 2 dni przed rozpoczęciem transmisji za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz sms. Tylko zarejestrowany uczestnik ma dostęp do transmisji.
1.9 Warunkiem wzięcia udziału w webinarium jest rejestracja poprzez formularz.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków do odbioru
transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub słuchawki oraz urządzenie
mobilne lub sprzęt komputerowy)
Wymagania przeglądarki internetowej: optymalną formą jest korzystanie z najaktualniejszych wersji
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
Jakość transmisji będzie zależna od prędkości Internetu, jaką dysponuje uczestnik. Podczas transmisji
obraz jak i dźwięk dostosują się automatycznie do rozdzielczości Full HD 1080p. Istnieje możliwość
ustawienia jakości ręcznie poprzez ikonkę na pasku playera Vimeo.

Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps (megabity/s).
Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 6 Mbps (megabity/s) i więcej. Prędkość
połączenia można sprawdzić na stronie www.speedtest.net
§2. Uczestnictwo w Konferencji
2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.wyzwania-szczecin2020.pl
2.3. Koszt udziału w Konferencji jest bezpłatny.
2.4. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu
internetowego www.wyzwania-szczecin2020.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora –
15.10.2020 r.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w
Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej na adres kontakt@alfakonferencje.pl
§4. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w
formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia
zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
§5. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora,
Organizator niezwłocznie poinformuje o tym osoby zarejestrowane.
6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.3. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a
także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między
Uczestnikiem a Organizatorem.
6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
6.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych
Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane

jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a
Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej
w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr
62, poz. 504).
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.9. Fotografowanie i filmowanie: treści prezentowane na konferencji / wydarzeniu kulturalnym są
przedmiotem ochrony prawno‑autorskiej.
Również wizerunek i głos prelegentów stanowi ich prawem chronione dobro osobiste. Wobec
powyższego bez zgody organizatorów zabroniona jest rejestracja konferencji oraz rozpowszechnianie
zarejestrowanych treści, w tym wykładów, które zostaną przekazane w formie elektronicznej
zarejestrowanym uczestnikom.
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie
ich dokonania.
6.11 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej konferencji (www.wyzwania-szczecin2020.pl)
oraz w siedzibie organizatora.

