
Regulamin Uczestnictwa

Niniejszy  Regulamin  określa  ogólne  warunki,  zasady  oraz  sposób  uczestnictwa  w  Konferencji
„RhinoForum 2021”.

1. Postanowienia ogólne

1.1 RhinoForum 2019, zwane dalej Forum, odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2021 roku w Warszawie
i jest konferencją naukową skierowaną do osób posiadających prawo do wystawiania recept zgodnie
z ustawą z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, 

1.2 Organizatorem Forum jest Polskie Towarzystwo Rynologiczne - Stowarzyszenie z siedzibą przy ul.
Hożej 37/5, 00-681 Warszawa, NIP 526-26-95-388, REGON 015213595, KRS 0000125143, zwane w
dalszej części Organizatorem. 

1.3 Uczestnikami Forum mogą być:

a)   osoby, które dokonały rejestracji, o której mowa w pkt.2 niniejszego Regulaminu;
b)   osoby, które otrzymały imienne zaproszenia od Organizatora Forum.

1.4  Warunkiem uczestnictwa w Forum jest  zaszczepienie  się Uczestnika pełną dawką szczepionki
przeciw  SARS-CoV-2/COVID-19.  Zgodnie  z  obowiązującymi  zaleceniami,  za  osoby  w  pełni
zaszczepione uznaje się te, u których od zakończenia procesu szczepienia upłynęło 14 dni.

1.5  W ramach Forum odbywać się  będą sesje  naukowo-dydaktyczne przeznaczone wyłącznie  dla
Uczestników, o których mowa w pkt.  1.1 i  1.3 oraz wystawa branży medycznej i  farmaceutycznej
przeznaczona wyłącznie dla Uczestników, o których mowa w pkt.  1.3 oraz spełniających warunek
wskazany w pkt. 1.1.

1.6 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Forum i
obowiązują wszystkich Uczestników, także tych zgłoszonych w trybie rejestracji grupowej.

1.7 Oficjalna strona internetowa Forum znajduje się pod adresem http://forumrynologiczne.pl/

2. Regulamin internetowej rejestracji na Forum

2.1 Rejestracja jest ograniczona liczbą dostępnych miejsc. Zgłoszenia rejestracyjne będą przyjmowane
do wyczerpania dostępnej liczby miejsc.

2.2 Rejestracja trwa od 1 października 2021 roku do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do 30
listopada 2021 roku.

2.3  Rejestracja  odbywa  się  tylko  online  na  stronie  http://forumrynologiczne.pl/ oraz  w  miarę
dostępności miejsc w dniu rozpoczęcia Forum.

2.4  Dokonanie  przez  Uczestnika  rejestracji,  uiszczenie  opłaty  rejestracyjnej  oraz  otrzymanie
potwierdzenia o rejestracji przez Organizatora upoważnia Uczestnika do udziału w Forum.

2.5 Program Forum znajduje się na stronie http://forumrynologiczne.pl/  .   Organizator zastrzega sobie
prawo dokonywania zmian w programie Forum.  
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2.6 O dostępności miejsc na Forum w systemie rejestracji decyduje kolejność rejestracji.

2.7  W  przypadku  wyczerpania  się  puli  dostępnych  miejsc  dla  uczestników  Forum,  o  akceptacji
zgłoszenia dokonywanej przez Organizatora decyduje data wpłynięcia opłaty rejestracyjnej na konto
Organizatora.  O  ewentualnym  odrzuceniu  rezerwacji  z  powodu  braku  miejsc  Uczestnik  zostanie
poinformowany wiadomością e-mail.

2.8  Rejestracja  jest  imienna  –  potwierdzenie  rejestracji  zostanie  wystawione  na  imię  i  nazwisko
podane w formularzu rejestracyjnym. Osoba, która poprawnie dokonała rejestracji,  nazywana jest
dalej „Uczestnikiem Forum”.

2.9  Zrzeczenie  się  uczestnictwa  na  rzecz  innej  osoby  możliwe  będzie  po  okazaniu  pisemnego
oświadczenia osoby zrzekającej się uczestnictwa lub podmiotu, który opłacił uczestnictwo tej osobie.

2.10 Rezygnacja z uczestnictwa w Forum, zgłoszona w formie pisemnego wniosku przed 15 listopada
2021 roku, umożliwia uzyskanie zwrotu połowy wniesionej opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna
przekazana zostanie na kartę płatniczą lub konto bankowe, z którego dokonano płatności. Zastrzega
się, że w przypadku rezygnacji z udziału w Forum po 15 listopada 2021 r., Organizator nie zwraca
wniesionej  opłaty  rejestracyjnej.  Wyjątkiem  od  powyższej  reguły  jest  nieotrzymanie  wizy  przez
zagranicznego  Uczestnika  Forum.  Po  udokumentowaniu  faktu  odmowy  jest  możliwe  uzyskanie
zwrotu połowy opłaty rejestracyjnej,  jednak zgłoszenie musi nastąpić nie później,  niż 15 listopada
2021 r.

2.11 
Opłaty rejestracyjne za uczestnictwo w Forum wynoszą: 
a) 799 PLN dla wszystkich osób, którzy opłacą uczestnictwo do 15 listopada 2021 r. 
b) 999 PLN dla wszystkich osób, którzy opłacą uczestnictwo po 15 listopada 2021 r. oraz na miejscu.

Kwoty  te  są  zwolnione  od  podatku  VAT.  Opłaty  rejestracyjne  nie  obejmują  kosztów  przejazdu,
zakwaterowania,  a  w  szczególności  opłat  z  tytułu  zamieszkania  w  wybranym  przez  uczestników
Forum hotelu oraz innych kosztów, które Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

2.12  Opłatę  rejestracyjną  należy  wpłacić  w  ciągu  7  dni  od  rejestracji  na  konto  wskazane  przez
Organizatora, jednak nie później niż do dnia obowiązywania danej stawki. Aktualne stawki i terminy
podane są na stronie wydarzenia http://forumrynologiczne.pl/.

2.13 Uczestnik może wybrać następujące formy płatności za opłatę rejestracyjną:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Organizatora (w tym przypadku rejestracja płatności
rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora);
b) przelew  bankowy  lub  kartą  płatniczą  poprzez  zewnętrzny  system  płatności  transferuj.pl,
obsługiwany  przez  firmę  Krajowy  Integrator  Płatności  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (w  tym
przypadku rejestracja płatności rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Organizatora informacji
z systemu transferuj.pl o dokonaniu płatności).

2.14 Osoba lub podmiot gospodarczy dokonujący płatności, zwany dalej Płatnikiem, otrzyma drogą
elektroniczną,  na  adres  podany w formularzu  rejestracyjnym,  fakturę  VAT,  potwierdzającą  udział
Uczestnika w Forum.
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2.15 Rejestrując osobę trzecią, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia
wszystkich niezbędnych oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań niniejszego Regulaminu i
jego akceptacji. W przypadku wnoszenia opłaty za osobę trzecią, należy podać jej imię i nazwisko.

2.16 Brak uregulowania należności za udział w Forum w terminie podanym przez Organizatora na
stronie wydarzenia, upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia
z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.17 Dane osobowe:
2.17.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.17.2. Organizator jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników
zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  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), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych,
2.17.3.  Szczegóły  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  zamieszczone  zostały  w  Klauzuli
informacyjnej dla Uczestników stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

2.18 Uczestnik, o którym mowa w par. 1 pkt. 1.4 oraz który spełnia warunek wskazany w pkt. 1.1
otrzyma certyfikat uczestnictwa w Forum w wersji PDF na adres e-mail wskazany podczas rejestracji,
po zakończeniu Forum.

2.19 Za udział  w Forum Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  6.10.2004  r.  w  sprawie  sposobu dopełniania  obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy i  lekarzy dentystów w liczbie potwierdzonej uchwałą właściwej
Izby Lekarskiej.

2.20.  Przebieg  Forum oraz wydarzeń mu towarzyszących będzie  utrwalony w postaci  materiałów
fotograficznych  i  audiowizualnych,  co  wiązać  się  może  z  utrwaleniem  wizerunku  Uczestnika.
Materiały  fotograficzne  i  audiowizualne,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  mogą  być
zamieszczane  przez  Organizatora  na  jego  stronach  internetowych  (www.forumrynologiczne.pl,
www.rhinoforum.pl)  oraz  na  jego  kontach  na  portalach  Facebook  i  YouTube,  jak  również  w
publikacjach (w tym w szczególności w czasopismach branżowych) związanych z tematyką Forum, w
celu zrelacjonowania i poinformowania o przebiegu oraz wynikach Forum.

2.21. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym podstawą prawną do przetwarzania
wizerunku Uczestników, będzie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.  j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1191,  ze  zm.),  zgodnie  z  którym zezwolenia  nie
wymaga  rozpowszechnianie  wizerunku  osoby  stanowiącej  jedynie  szczegół  całości  takiej  jak
zgromadzenie,  krajobraz,  publiczna  impreza.  Organizator  zapewnia,  że  rozpowszechnianie
materiałów  fotograficznych  i  audiowizualnych  będzie  dokonywane  wyłącznie  w  zakresie  i  celu
wskazanym  w  punkcie  poprzedzającym  oraz  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę  dóbr
osobistych Uczestnika.

3. Zasady organizacyjne.

3.1 Uczestnicy Forum mogą przebywać jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
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3.2 Osoby przebywające na terenie Forum mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników
służb informacyjnych i porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku.

3.3  Na  teren  Forum  zabrania  się  wnoszenia  i  posiadania  w  jego  trakcie  broni  lub  innych
niebezpiecznych przedmiotów określonych w ustawie o Broni i amunicji, materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków
odurzających lub substancji psychotropowych.

3.4 Przebywającym na terenie Forum nie wolno palić tytoniu.

3.5  Służby  porządkowe  i  informacyjne  Organizatora  Forum,  wyposażone  w  odpowiednie
identyfikatory i mają prawo:

a) sprawdzania  i  stwierdzania  uprawnień  osób  do  uczestniczenia  w  Forum,  a  w  przypadku
stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Forum,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania  zawartości  bagaży  w  przypadku  podejrzenia,  że  osoby  te  wnoszą  lub
posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 3.3 Regulaminu.

3.6  Identyfikator  służb  porządkowo-informacyjnych  Organizatora  zawiera:  imię  i  nazwisko  jego
posiadacza.

3.7  Na  teren  Forum  nie  będą  wpuszczane  osoby:  nietrzeźwe,  będące  pod  wpływem  środków
odurzających,  psychotropowych  lub  innych  podobnie  działających,  zachowujące  się  agresywnie,
prowokacyjnie  lub  w  inny  sposób  stwarzające  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  lub  porządku
publicznego, posiadające przedmioty określone w punkcie 3.3 Regulaminu, odmawiające poddania
się  czynnościom,  o  których  mowa w pkt  3.5.  a-c)  Regulaminu  oraz  osoby  wobec  których  został
orzeczony środek ograniczenia wolności w postaci zakazu wstępu na Forum.

3.8 Z terenu Forum będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny
lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Forum.

3.9 Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia mogą być zatrzymywane w celu przekazania ich Policji.

3.10 Uczestnikom Forum zabrania się filmowania i fotografowania przebiegu i wydarzeń Forum bez
zgody Organizatora. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej.

3.11 Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie Forum ponoszą materialną odpowiedzialność
za dokonane zniszczenia.

3.12  Uczestników  Forum  obowiązują  ponadto  postanowienia  Regulaminu  Obiektu,  w  którym
odbywać się będzie Forum.

3.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Forum.

3.14.  W  przypadku  gdy  liczba  uczestników  przekracza  pojemność  sal  wykładowych,  Organizator
zastrzega sobie prawo do przeniesienia części programu do innej lokalizacji.



4.  Zasady  bezpieczeństwa  w  zakresie  przeciwdziałania  zakażeniu  wirusem SARS-CoV-2  podczas
Forum
4.1 Uczestnicy Forum zobowiązani są do:
a) umożliwienia wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowej aparatury 
zlokalizowanej przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Forum; 
b) przedstawienia potwierdzenia przejścia pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19; 
c) dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Forum; 
d) zakrywania ust i nosa przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Forum, a także przez cały
czas trwania Forum aż do momentu opuszczenia miejsca Forum; 
e) przemieszczania się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników; 
f)  zachowania  dystansu  1,5  metra  podczas  oczekiwania  we  wszelkich  kolejkach  (np.  do  wejścia,
wyjścia, toalet, szatni, punktów gastronomicznych)

4.2  Niedostosowanie się  do przepisów opisanych w powyższym punkcie,  pomimo upomnienia  ze
strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Forum. 

4.3  W  przypadku  wystąpienia  u  Uczestnika  w  trakcie  Forum  niepokojących  objawów  (złe
samopoczucie,  gorączka,  trudności  w  oddychaniu,  nagły  kaszel,  itp.),  Uczestnik  jest  zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela Organizatora. 

4.4 W czasie trwania Forum Organizator zapewnia: 
a) okrycia twarzy w postaci masek; 
b) wykorzystanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury; 
c)  dezynfekcję  sal  oraz  powierzchni  wspólnych  (toalet,  uchwytów,  klamek,  wind,  mikrofonów,
pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym; 
d) cyrkulację powietrza auli poprzez specjalistyczny system wentylacji nawiewno-wywiewnej; 
e) serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio opracowanymi
zasadami bezpieczeństwa.

4.4 Organizator Konferencji zobowiązany jest do:
a)  stosowania  aktualnie  obowiązujących  wytycznych  Głównego Inspektora  Sanitarnego i  Ministra
Zdrowia; 
b) prowadzenia listy kontaktowej osób przebywających na terenie Forum w celu ułatwienia kontaktu
w przypadku ewentualnego wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas Forum;

4.5 Członkowie Komitetu Organizacyjnego i pozostały personel są zobowiązani do: 
a) stosowania przekazanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa, tj.: osłon twarzy (masek),
płynów dezynfekujących; 
b) zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowana odległość
1,5 metra); 
c) regularnej dezynfekcji stanowiska pracy. 

4.6 Zasady bezpieczeństwa w czasie przerw kawowych i serwowania posiłków: 
a)  dezynfekcja  powierzchni  wspólnych,  z  którymi  stykają  się  Uczestnicy  (z  wyłączeniem  podłogi)
minimum co 30 minut; 
b) każdorazowa dezynfekcja stolików i innych mebli po zakończeniu obsługi gości; 
c) obsługa zobowiązana jest do noszenia masek zakrywających usta i nos; 
d)  obsługa  cateringowa  zobowiązana  jest  do  stosowania  aktualnie  obowiązujących  wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 



5. Zmiana Regulaminu

5.1  Niniejszy  regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  jego  zamieszczenia  na  stronie
http://forumrynologiczne.pl/.

5.2  Organizator  zastrzega  sobie  wyłączne  prawo  wprowadzania  zmian  w  Regulaminie
nienaruszających  podstawowych  zasad  Forum.  Zmiany  w  Regulaminie  nie  mogą  naruszać  praw
nabytych przez Uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia i obowiązują od dnia ich publikacji
na stronie http://forumrynologiczne.pl/.

5.3  Ewentualne  informacje  o  zmianach  lub  wprowadzeniu  poprawek  do  Regulaminu  będą
niezwłocznie publikowane na stronie http://forumrynologiczne.pl/.

6. Postanowienia końcowe
6.1  Zważywszy  na  fakt,  że  nie  są  znane  ramy  czasowe  obowiązywania  obostrzeń  związanych  ze
stanem epidemii COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lokalizacji Forum;
b) zmiany formuły Forum na wydarzenie online;
c) zmiany programu Forum;
d) zmiany prelegentów

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestnika czy
podmiot zgłaszający uczestnika w związku ze zdarzeniami, o których mowa w poprzednim punkcie.

6.3  W przypadku  zmiany  formy Forum na  tryb  wyłącznie  online,  opłaty  za  udział  w  wydarzeniu
stacjonarnym podlegają zwrotowi  jedynie  do wysokości  opłaty  za udział  w konferencji  online.  W
przypadku odwołania Forum opłaty wpłacone przez uczestników podlegają zwrotowi.
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