REGULAMIN WARSZTATÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH
KONFERENCJI DENTALSHIP 3-5 MARCA 2017 SZCZECIN
§ 1. Definicje
1. Organizator – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oddział Szczecin(dalej:
PTSS Szczecin); z siedzibą przy ul. Wojciecha Oczki 1A 02-007 Warszawa, NIP
7010613966, REGON 365373379
2. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w warsztatach; z zastrzeżeniem
pierwszeństwa: lekarz dentysta, lekarz stażysta, student kierunku lekarskodentystycznego; potem pozostali uczestnicy Konferencji.
3. Warsztaty - zajęcia o charakterze szkoleniowo-dydaktycznym, prowadzone przez
wykładowców, w oparciu o zakres merytoryczny i harmonogram udostępniony na
stronie internetowej www.dentalship.pl lub wydarzeniu na portalu Facebook;
4. Uczestnik – osoba biorąca udział w warsztatach, który został wpisany na listę
uczestników wybranych warsztatów na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie; uczestnik, zgłaszając swój udział w warsztacie, akceptuje zasady
określone w niniejszym Regulaminie;
5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady przyjmowania zgłoszeń,
kwalifikowania kandydatów do udziału w warsztatach, warunki uczestnictwa oraz
zasady ich organizacji;
§ 2. Sposób organizacji
1. Terminy i miejsca odbywania się warsztatów są zawarte w informacji na Facebook'u
Organizatora i mogą ulegać zmianie poprzez aktualizację informacji oraz
powiadomienie na adres e-mail uczestnika. Uczestnicy zobowiązani są do sprawdzania
pojawiających się zmian;
2. Organizator zapewnia pomieszczenie i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia
warsztatów (o ile nie zaznaczono inaczej). Obsługą sprzętu zajmuje się osoba
przeprowadzająca warsztat;
3. Organizator zapewnia zrealizowanie Warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę z
odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z
zakresu prowadzonego szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
wykładowców przeprowadzających szkolenie w każdym czasie bądź odwołaniu
Warsztatów, o czym poinformuje Uczestników;
4. Organizator nie zapewnia przerw kawowych i lunchowych na czas trwania Warsztatów;
5. Warsztatom mogą towarzyszyć stoiska firm i prezentacje, zawierające treści o
charakterze promocyjnym lub reklamowym;
§ 3. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z Warsztatów
1. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w warsztatach jedynie poprzez formularz
elektroniczny opublikowany dnia 19 lutego 2017 roku na Facebook'u Organizatora;
2. Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane
według kolejności wpłynięcia zgłoszenia, a następnie uiszczenia minimum opłaty
rezerwacyjnej, na numer konta: 90 1140 2004 0000 3702 7655 3839 (Patrycja
Patkowska), do czasu osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. Skuteczne
zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza elektronicznego oraz uiszczenie opłaty
rejestracyjnej;
3. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidywana liczba Uczestników, zostanie
utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w
Warsztatach, bądź nieuiszczenia pełnej opłaty w wyznaczonym terminie, w jego miejsce
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zostanie wybrany inny Uczestnik, który w wyniku przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego znalazł się na liście rezerwowej;
Uczestnik, który zapłacił za Warsztaty, a nie poinformował Organizatora o swojej
nieobecności na 5 dni roboczych przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność
w terminie krótszym niż 5 dni roboczych traci wpłaconą kwotę, chyba że Organizator
zakwalifikuje w jego miejsce innego uczestnika, który dokona skutecznego zgłoszenia
i uiści pełną opłatę za warsztat;
Uczestnik zgłasza swoją rezygnację drogą elektroniczną
na adres
warsztaty.dentalship@gmail.com, najpóźniej do 26 lutego 2017;
Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa oraz harmonogram warsztatu;
Uczestnik przed rozpoczęciem Warsztatów jest zobowiązany zgłosić się u
prowadzącego lub innej wyznaczonej osoby, w celu potwierdzenia obecności na liście
Uczestników;

§ 3. Dane osobowe
1. Organizator Warsztatów jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia
Warsztatów;
2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w Warsztatach

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w
celach niezbędnych do przeprowadzenia Warsztatów;
3. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, może żądać

ich uzupełnienie, zmiany lub usunięcia;
§ 4. Sposób potwierdzania ukończenia Warsztatów
1. Uczestnik otrzymuje Certyfikat uczestnictwa wydany przez Organizatora na podstawie

listy Uczestników;
§ 5. Wysokość opłat za uczestnictwo w Warsztacie
1. Cena Warsztatu jest każdorazowo podawana na stronie internetowej www.dentalship.pl

oraz na wydarzeniu na portalu Facebook;
§ 6. Odwołanie Warsztatów
1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu ze względu na:

a) zbyt małą liczbę uczestników;
b) chorobę wykładowcy;
c) okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających lub znacząco
utrudniających właściwe przeprowadzenie warsztatów;
2. W wyżej wymienionym przypadku zwracana jest Uczestnikom kwota wpłacona za

uczestnictwo;
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym

czasie. Brak akceptacji zmian przez Uczestnika skutkuje brakiem możliwości wzięcia
udziału w warsztacie;

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2017

