
Regulamin Konferencji Weterynaryjnej 
„Kardiologia z Vetoquinol” 

 

1. Organizatorem Konferencji Weterynaryjnej „Kardiologia z Vetoquinol” zwanej dalej Konferencją, 
jest Firma Vetoquinol Biowet. 

 

2. Konferencja odbędzie się w dniach 27.05.2017 r. w Krakowie w Hotelu Galaxy i  28.05.2017 r.  
w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza.  

 

3. Wszystkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: 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: 
a) uczestnicy Konferencji dokonują rejestracji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą  
    elektroniczną wysyłając formularz dostępny on-line na stronie internetowej, 
b) potwierdzeniem rejestracji, które zapewnia uczestnikowi miejsce na Konferencji, jest dokonanie  
   opłaty za uczestnictwo w tym wydarzeniu, 
c) po dokonaniu pełnej rejestracji (przesłaniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu opłaty  
     za uczestnictwo) przesyłana jest do uczestnika wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu  
    zgłoszeniowym), potwierdzająca uczestnictwo w Konferencji. 

 

6.  Opłaty za uczestnictwo: 
 a) opłata za uczestnictwo wynosi 100 zł brutto/osoba 

            b) opłat za uczestnictwo należy dokonywać przelewem bankowym na konto: 
 

Vet4Vet Marek Wojtacki, ul. Andersa 18, 10-693 Olsztyn  
Numer konta: 86 1140 2004 0000 3502 7466 1248 

                      Tytułem: Kardo z VTQ_miejsce spotkania_imię i nazwisko uczestnika 
 

            c) opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje: udział w wykładach, catering zgodnie z  
               programem Konferencji, materiały konferencyjne, 
            d) nie będzie możliwości rejestracji i wpłat na miejscu, 
            e) 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, 
 

7.  Nieobecność na Konferencji: 
           a) nieobecność uczestnika na Konferencji - bez zwrotu opłaty rejestracyjnej, 
           b) w przypadku nieobecności uczestnika na Konferencji materiały drukowane zostaną  
               przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. 

8.   Zmiana nazwiska uczestnika:                                                                                                          
     a) jeżeli uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji, może wskazać inną osobę na swoje  
         miejsce     
     b) zamiana powinna być zgłoszona w formie pisemnej na adres e-mail: marek.wojtacki@vet4vet.info            
         najpóźniej w terminie 10 dni roboczych przed planowanym dniem Konferencji.  
 

9.   Zapytania uczestników dotyczące wpłat i faktur należy kierować do biura Konferencji,                         
  e-mail: marek.wojtacki@vet4vet.info, tel.: 530 703 745 

10.  W przypadku działania siły wyższej (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, śmierć, wojna, itp.)   
       uniemożliwiającej realizację Konferencji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej  
       wobec jej uczestników. 

      11.  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i/lub opłata za udział w Konferencji jest równoznaczna z  
             akceptacją Regulaminu Konferencji. 
 

                                                    


