Regulamin uczestnictwa w XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku
"Nauka dla przemysłu”
która odbędzie się w dniach 14-16.11.2018 r. w Warszawie
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem XI Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku jest Instytut
Farmaceutyczny reprezentowany przez Komitet Organizacyjny.
2. Przez następujące określenia, użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
- Organizator: Instytut Farmaceutyczny reprezentowany przez Komitet Organizacyjny
i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
- Uczestnik: osoba dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza udostępnionego przez
organizatora.
- Konferencja: XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną częśd zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników a przesłanie zgłoszenia do Organizatora,
jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz jest
formą zawarcia zobowiązao między stronami.
4. Uczestnikiem wydarzenia może byd podmiot, osoba fizyczna lub prawna, student,
doktorant, pracownik naukowy, przedstawiciel firmy, który spełni łącznie wszystkie elementy
zawarte w §2 niniejszego Regulaminu.
5. Adres strony internetowej Konferencji to: www.mknol.eu
§2
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest spełnienie łącznie wszystkich poniższych
postanowieo:
a) rejestracja w systemie rejestracyjnym online;
b) otrzymanie od organizatora za pomocą sytemu online potwierdzenia rejestracji,
w przypadku braku informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu
rejestracji uprasza się o kontakt pod adresem mailowym organizacja.mknol@ifarm.eu;
c) uiszczenie opłaty rejestracyjnej, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia rejestracji, na
konto bankowe Organizatora nr: 91 1240 6074 1111 0010 5212 4432, PEKAO Bank Pekao S.A.,
w terminie wskazanym na stronie internetowej Konferencji.
2. W przypadku braku wniesienia opłaty nastąpi automatyczne wykreślenie z listy
uczestników, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
3. Liczba Uczestników konferencji jest ograniczona, o udziale w Konferencji decyduje
kolejnośd uiszczenia opłaty.
4. Istnieje również możliwośd biernego uczestnictwa w Konferencji, tj, uczestnik, który
spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, w ramach udziału biernego otrzymuje
pełen pakiet konferencyjny jednak bez możliwości zgłaszania i prezentowania pracy
naukowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia
zdarzeo losowych - wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone przez Organizatora
w całości.

§3
Konferencja
1. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16.11.2018 r., w Warszawie.
2. Prawo do udziału w Konferencji przysługuje pracownikom naukowym, doktorantom,
studentom, przedstawicielom firm oraz osobom zainteresowanym tematyką konferencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy wystąpienia oraz kwalifikacji tematu
do prezentacji w formie prezentacji ustnej lub prezentacji posterowej.
4. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w harmonogramie nawet w dniu, w którym
odbywa się Konferencja, w tym także do zmiany kolejności wystąpieo i zmian rozkładu
czasowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dobra materialne uczestników które mogą
zostad zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Konferencji.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywad się będzie Konferencja.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeostwa w tym także zasad
PPOŻ, jak również poleceo organizacyjno-technicznych Organizatora oraz obsługi obiektu.
8. W trakcie trwania Konferencji Uczestnik zobowiązany jest do posiadania identyfikatora
dostarczonego przez Organizatora i ma obowiązek okazywania go każdorazowo na polecenie
Organizatora oraz obsługi obiektu.
§4
Publikacja artykułów/posterów/abstraktów
1. Abstrakty prezentacji konferencyjnych zostaną opublikowane w materiałach
konferencyjnych dostępnych w wersji elektronicznej dla każdego z uczestników. Materiały te
zostaną również umieszczone na stronie Konferencji www.mknol.eu.
2. Zgłoszone abstrakty zostaną poddane ocenie przez członków komitetu naukowego.
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.
6. Nieprzestrzeganie terminów nadsyłania prac oraz wymogów redakcyjnych będzie
skutkowad nie przyjęciem pracy.
7. Skład osobowy Komitetu Naukowego zostanie opublikowany na stronie konferencji
www.mknol.eu
§5
Rezygnacja z udziału w Konferencji
1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpid wyłącznie poprzez
przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: organizacja.mknol@ifarm.eu
2. Jeżeli rezygnacja nastąpi do godz. 15:00 dnia 29 czerwca br., opłata rejestracyjna oraz
pozostałe opłaty zostaną zwrócone. Po tym terminie opłata rejestracyjna oraz pozostałe
opłaty nie podlegają zwrotowi.

§6
Postanowienia koocowe
1. Przebieg Konferencji może byd filmowany oraz fotografowany przez Organizatora oraz
inne podmioty za zgodą Organizatora.
2. Udział w Konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw
majątkowych do nagrao i zdjęd oraz wyrażaniem zgody na używanie i rozpowszechnianie
jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych
związanych z działalnością Organizatora.
3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeo, w tym
również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie
sprecyzowanym w pkt. 2.
4. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały
promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego czyli Organizator Konferencji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej
Konferencji.

