Regulamin Konferencji Weterynaryjnej
„Rozród małych zwierząt”
1. Organizatorem Konferencji Weterynaryjnej „Rozród małych zwierząt” zwanej
dalej Konferencją, są Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny
Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz firma Vet4Vet Marek Wojtacki z siedzibą przy
ul. Gen. Andersa 18, 10-693 Olsztyn, czynny płatnik podatku VAT, NIP 745-000-3893 reprezentowana przez właściciela - Marka Wojtackiego.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 04-05.03.2017 r. w Warszawie.
3. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej
Organizatora: www.vet4vet.info, zwanej dalej stroną internetową.
4. Konferencja organizowana jest dla lekarzy weterynarii. Wszystkie pozostałe osoby
mogą uczestniczyć w Konferencji wyłącznie za zgodą Organizatora.
5. Rejestracja uczestników:
1) uczestnicy Konferencji dokonują rejestracji poprzez przesłanie formularza
zgłoszeniowego drogą elektroniczną wysyłając formularz dostępny on-line na
stronie internetowej Organizatora),
2) potwierdzeniem rejestracji, które zapewnia uczestnikowi miejsce na Konferencji,
jest dokonanie opłaty za uczestnictwo w tym wydarzeniu, zgodnie z terminami i
cennikiem dostępnym na stronie internetowej Organizatora,
3) po dokonaniu pełnej rejestracji (przesłaniu formularza zgłoszeniowego i
dokonaniu opłaty za uczestnictwo) Organizator przesyła do uczestnika wiadomość
e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym), potwierdzającą
uczestnictwo w Konferencji.
6. Opłaty za uczestnictwo:
1) opłaty za uczestnictwo moŜna dokonać przelewem bankowym na konto
Organizatora:
Vet4Vet Marek Wojtacki, ul. Andersa 18, 10-693 Olsztyn
Numer konta: 09 1140 2004 0000 3402 7465 0170
Tytułem: RMZ imię i nazwisko uczestnika
2) na miejscu Konferencji, Organizator będzie przyjmował wyłącznie wpłaty
gotówkowe,
3) opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje: udział w wykładach,
tłumaczenie symultaniczne wykładów gości zagranicznych, catering zgodnie z
programem Konferencji, materiały konferencyjne, wejście na powierzchnię
wystawową,
4) udział w Konferencji, catering oraz wejście na powierzchnię wystawową są
zarezerwowane wyłącznie dla osób posiadających identyfikator, który
otrzymują uczestnicy podczas rejestracji w „punkcie rejestracji uczestników”
na miejscu Konferencji,
5) certyfikaty uczestnictwa otrzymują uczestnicy Konferencji biorący udział w
obydwu dniach Konferencji
7. Rezygnacja i zwrot kosztów:
1) w przypadku odwołania swojego uczestnictwa w Konferencji naleŜy
przesłać rezygnację w formie pisemnej do Organizatora Konferencji,
2) przewidziany jest zwrot części kosztów po Konferencji:
- rezygnacja do dn. 15.02.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)
zwrot opłaty rejestracyjnej minus koszty operacyjne w wysokości 50 zł netto
- rezygnacja od dn. 16.02.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) - bez
zwrotu opłaty rejestracyjnej,

- nieobecność uczestnika na Konferencji - bez zwrotu opłaty rejestracyjnej,
3) w przypadku nieobecności uczestnika na Konferencji materiały drukowane
zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
8. Zmiana nazwiska uczestnika:
1) jeŜeli uczestnik nie moŜe wziąć udziału w Konferencji, moŜe wskazać inną
osobę na swoje miejsce. Zamiana powinna być zgłoszona w formie pisemnej do
Organizatorów Konferencji przed 16.02.2017 r.
9. Zapytania uczestników dotyczące wpłat i faktur naleŜy kierować do biura
Konferencji
e-mail: rozrodmalychzwierzat@wp.pl, tel.: 530 703 745
10. Zapytania sponsorów dotyczące udziału w Konferencji naleŜy kierować do
Organizatora:
e-mail: marek.wojtacki@wp.pl, tel: 530 703 745
11. W przypadku działania siły wyŜszej (powódź, poŜar, trzęsienie ziemi, śmierć,
wojna, itp.) uniemoŜliwiającej realizację Konferencji, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności finansowej wobec jej uczestników.
12. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i/lub opłata za udział w Konferencji jest
równoznaczna z akceptacją Regulaminu Konferencji.

