Regulamin uczestnictwa w Forum Medycyny Paliatywnej 2017

§1
Informacje o Forum

1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w „Forum Medycyny Paliatywnej 2017”.
2. „Forum Medycyny Paliatywnej 2017”, zwane dalej „Forum”, ma na celu rozwój kompetencji lekarzy
w zakresie profesjonalnego i skutecznego leczenia bólu, promowania dobrych praktyk w opiece
paliatywnej i likwidacji różnic pomiędzy województwami w zakresie finansowania i organizacji opieki
paliatywnej w Polsce.
3. Organizatorem Forum jest firma szkoleniowa Karpeno, ul. Leszno 8 lok. 47, 01-192 Warszawa,
NIP 113 120 83 39.
4. Forum odbędzie się w dn. 17–18 listopada w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98
w Warszawie.
5. Szczegóły dotyczące Forum znajdują się na stronie internetowej www.forummedycynypaliatywnej.pl.
6. Forum finansowane jest ze środków pozyskanych od uczestników, partnerów i sponsorów.

§2
Warunki uczestnictwa w Forum

1. Forum skierowane jest do:
a.

lekarzy o następujących specjalizacjach: medycyna paliatywna, anestezjologia, radioterapia,
onkologia,

b.

personelu medycznego i rehabilitantów.

2. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest:
a)

wypełnienie przez osoby, o których mowa w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.forummedycynypaliatywnej.pl,

b)

uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

3. Kandydaci, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem. Wysłanie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, jest równoznaczne
z akceptacją jego treści.
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§3
Zasady rekrutacji

1. Nabór uczestników Forum rozpoczyna się 01.03.2017 i trwa do 17.11.2017. Formularze zgłoszeniowe
otrzymane po dniu zakończenia naboru nie będą brane pod uwagę.
2. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się faktyczne otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia na adres e-mail:
office@karpeno.pl oraz dokonanie wpłaty rekrutacyjnej.
3. Instytucje, firmy oraz pozostałe podmioty delegujące kandydatów do udziału w Forum zobowiązane są
zgłosić swoich pracowników jako uczestników Forum.
4. Proces rekrutacji obejmuje sporządzenie listy kandydatów do udziału w Forum na podstawie kolejności
dokonania opłaty rekrutacyjnej.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do udziału w Forum będzie niewystarczająca, organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu Forum.

§4
Organizacja i uczestnictwo w Forum

1. Konferencja będzie odbywała się w dniach 17–18 listopada 2016, zgodnie z ramowym programem.
Szczegółowy plan Forum będzie przekazywany uczestnikom poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
www.forummedycynypaliatywnej.pl oraz drogą e-mail.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu Forum.
3. W przypadku, gdy Forum nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny termin, o ile
zrealizowanie takiego Forum będzie możliwe w innym terminie. Organizator Forum nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika wywołanych odwołaniem Forum.
4. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w wykładach i warsztatach, potwierdzonego własnoręcznym
podpisem na liście obecności.
5. Warunkiem ukończenia Forum i kwalifikacji uczestników do otrzymania certyfikatu jest udział osoby z listy
uczestników.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum uczestnicy zobowiązani są do złożenia Organizatorowi
rezygnacji w formie pisemnej, wysyłając je na adres e-mail: office@karpeno.pl
7. Pełny zwrot kosztów, po odjęciu 200 PLN opłaty administracyjnej nastąpi, jeśli rezerwacja zostanie
odwołana do dnia 31 października 2017 włącznie.
8. Po odwołaniu rezerwacji po 31 października 2017 zwrot kosztów nie zostanie dokonany.
9. W przypadku rezygnacji uczestnika, pierwszeństwo do udziału w Forum ma osoba z listy rezerwowej.
10. Podczas Forum Organizator każdorazowo zapewni uczestnikom bezpłatne materiały konferencyjne.
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§5
Opłata za uczestnictwo

1. Dopełnieniem rejestracji jest uiszczenie opłaty za udział w Konferencji oraz przesłanie potwierdzenia
dokonania opłaty na adres e-mail: office@karpeno.pl
2. Opłatę za udział w Konferencji należy wpłacić na konto Organizatora: KARPENO, ul. Leszno 8/47, 01-192
WARSZAWA. Bank: Bank BPH Nr rachunku: 82 1060 0076 0000 3260 0151 2710. W tytule przelewu należy
podać: imię, nazwisko oraz dopisek "FORUM2017"
3. O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.
4. Opłata rejestracyjna wynosi:

do 15 września
2017 r.

Opłata rejestracyjna

od 16 września
2017 r.

Uczestnik

PLN 450

PLN 550

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej lub Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej

PLN 420

PLN 550

§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Forum dostępny jest stronie internetowej Organizatora www.forummedycynypaliatywnej.pl.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany
będą na bieżąco publikowane na wyżej wymienionych stronach.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania ankiet wraz z pytaniami, dotyczącymi treści
obowiązujących na szkoleniu, poprzez pocztę elektroniczną, do wybranych przez siebie 10% uczestników
szkolenia w celu sprawdzenia jakości kształcenia.
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