
Regulamin Konferencji Naukowo - Szkoleniowej  

pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”. 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie                          

w uzależnieniu” zwana w dalszej części konferencją, odbywać się będzie w dniu 7 czerwca 

2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich 

Świętych 3-4. Organizatorami konferencji są: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w 

Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zakład Psychologii 

Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ Collegium Medicum oraz Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Terapii w Kielcach.  

2. W ramach konferencji odbędą się wykłady i dyskusja. 

3. Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.mcpu.krakow.pl.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od nich 

niezależnych. 

 

II. Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnikiem jest osoba, która: 

 uczestniczy w sesjach wykładowych oraz dyskusji w godzinach określonych w programie 

konferencji,  

 zgłosiła swoje uczestnictwo do dnia 1 czerwca 2016 roku poprzez formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie www.mcpu.krakow.pl, 

 została zakwalifikowana do uczestnictwa przez organizatorów konferencji i poinformowana  

o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji. 

3. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

4. Koszt dojazdu lub noclegu uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

 

III. Postanowienia końcowe  

1. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, 

uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z uczestnictwem w konferencji. 

2. Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie aktywnego formularza oznacza akceptację 

postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015  

r. poz.2135 z późn. zm.) organizatorzy konferencji nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają 

zgromadzonych danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane 

osobowe podane przez uczestnika służą wyłącznie do celów konferencji. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na zdjęciach wykonywanych 

przez organizatorów podczas Konferencji oraz na ich publikację na stronie internetowej 

organizatorów oraz w innych publikacjach organizatorów.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać 

zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.  
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