
Regulamin II Konferencji 

naukowo-szkoleniowej „Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego” 

 

1. II Konferencja naukowo-szkoleniowa "Medycyna ratunkowa wieku 

dziecięcego" zwana dalej Konferencją odbędzie się w dniu 24.03.2018 r. w 

auli Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. 

Jaczewskiego 4, zaś warsztaty szkoleniowe w Collegium Maximum 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Staszica 4-6.  

2. Głównym Organizatorem Konferencji jest Zakład Ratownictwa Medycznego 

Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i 

stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa. 

4. Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wniesienia opłaty 

konferencyjnej do dnia 22.03.2018 r. na rachunek bankowy w Banku 

PKO BP S.A. nr 94 1020 3147 0000 8002 0084 6238.  

W tytule przelewu należy wpisać dane osobowe uczestnika „Imię i 

Nazwisko” oraz nazwę Konferencji "Medycyna ratunkowa wieku 

dziecięcego” (przykładowo: Jan Kowalski "Medycyna ratunkowa wieku 

dziecięcego”). Po dokonaniu płatności należy na adres e-mail: 

konferencja.ratownictwo@umlub.pl wysłać potwierdzenie przelewu, 

studenci ratownictwa medycznego dodatkowo zobowiązani są wysłać zdjęcie 

ważnej legitymacji studenckiej. 

5. Opłata konferencyjna uiszczona do dnia 19.03.2018 r. wynosi 70 zł, po 

tym terminie 100 zł – wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 

22.03.2018 r.  

Dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opłata wynosi 30 

zł do dnia 19.03.2018 r. 

6. Opłata konferencyjna obejmuje: 

 udział w sesjach, 

 certyfikat, 

 lunch oraz kawę/herbatę w przerwie konferencji 

7. Organizator wystawia fakturę VAT za udział w Konferencji na dane podane 

przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, tylko jeśli uczestnik zgłosi 

taką potrzebę podczas rejestracji, bądź drogą mailową (na e-mail: 

konferencja.ratownictwo@umlub.pl) najpóźniej do 7 dni po zakończeniu 

Konferencji. 
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8. W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator nie zwraca wniesionej 

opłaty konferencyjnej. 

9. W razie nagłego braku możliwości uczestnictwa w Konferencji istniej 

możliwość wyznaczenia innej osoby w zastępstwie.  

10. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

w celach konferencyjnych. 

11. O przyjęciu na Konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu konferencji. 

13. Udział w warsztatach szkoleniowych jest bezpłatny, liczba miejsc jest 

ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

14. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatorów powinny być 

zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby 

organizatorów (Zakład Ratownictwa Medycznego ul. Staszica 4-6, 20-081 

Lublin), nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

harmonogramie Konferencji z przyczyn niezależnych od organizatorów. 


