
REGULAMIN 

X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD NAUKOWY  
SEKCJI TOKSYKOLOGII KLINICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO   

§ 1

Postanowienia ogólne

1. X Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego odbędzie się 8 września 2017 r. w Hotelu Zatoka, Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 
149.

2. Organizatorem Zjazdu jest Grażyna   Horowitz  - przedsiębiorca prowadzącym działalność 
pod nazwą   GRADATIM Grażyna Horowitz    - z   siedzibą   w   Tarnowie   Podgórnym, 62 - 080 
Tarnowo Podgórne,  ul. Owocowa 10, wpisaną do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 16.02.2009 pod numerem 006696, NIP 953-162-70-50 , REGON 
301043396. 

3. Oficjalny serwis Zjazdu znajduje się pod adresem www.pctox.pl.   

4. Uczestnik Zjazdu - osoba, która dokonała rejestracji, wniosła opłatę oraz potwierdziła swoją 
obecność w punkcie Rejestracji podczas Zjazdu i jest w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne 
z dnia 6 czerwca 2001 r. (art. 52 ust. 2 pkt. 6) osobą upoważnioną do wystawiania recept lub osobą 
prowadzącą obrót produktami leczniczymi.

§ 2

Zasady rejestracji i wnoszenia opłat:

1.  Warunkami uczestnictwa w Zjeździe (zawarcia Umowy uczestnictwa) są:
- rejestracja uczestnictwa w Zjeździe, poprzez wypełnienie elektronicznego arkusza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.gradatim-sympozja.pl i www.pctox.pl,
- zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania niniejszego Regulaminu w ramach procedury 

rejestracyjnej,
- uiszczenie opłaty w wysokości 300 zł w terminie podanym przez Organizatora na konto:Gradatim 

Grażyna Horowitz, ul. Owocowa 10, 62-080 Tarnowo Podgórne  
Alior Bank  13 2490 0005 0000 4500 2787 5616. Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest do 
umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację: imię, nazwisko, nr 
zgłoszenia,

- potwierdzenie swojego uczestnictwa w Recepcji Zjazdu.

2. W ramach pakietu uczestnicy mają zagwarantowane:
- wstęp na wykłady,
- materiały zjazdowe,
- przerwy kawowe, obiad, kolacja,
- certyfikat uczestnictwa w Zjeździe. 

3. Osoba towarzysząca - osoba mająca możliwość zarejestrowania się tylko razem z pełnoprawnym 
uczestnikiem, która nie posiada prawa uczestniczenia w sesjach wykładowych oraz nie ma 
wstępu na teren wystawienniczy.
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4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika 
Zjazdu.

5. Uczestnik Zjazdu zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w 
razie wątpliwości okazać go w recepcji Zjazdu.

6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Zjazd osobie okazującej dowód wpłaty, w stosunku do 
którego zachodzą zastrzeżenia określone w §2 pkt. 3, 4 i 9.

7.Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator wystawi dokument potwierdzający  dokonanie 
wpłaty w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Standardowo faktury VAT wysyłane są pocztą elektroniczną na podany, w formularzu 
rejestracyjnym, adres mailowy (plik pdf). Faktury VAT wysyłane pocztą tradycyjną to usługa 
dodatkowa płatna 6,00 zł brutto. W przypadku konieczności wysyłania faktury w formie papierowej 
prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym opcji „wysyłka poczta tradycyjną faktury VAT”. Po 
dokonaniu opłaty faktura VAT zostanie wysłana na podany, w formularzu zgłoszeniowym, adres do 
korespondencji.

9.Organizator Zjazdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 
nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie 
został należycie powiadomiony o zmianach w Zjeździe, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym 
uniemożliwiały z nim kontakt.

§ 3

Zasady zgłaszania, prezentacji i publikacji prac:

1. Zarejestrowani uczestnicy Zjazdu mogą zgłaszać prace do wygłoszenia i/lub publikacji w 
Przeglądzie Lekarskim na adres: zjazd@pctox.pl.

2. Przesłane prace będą ocenione przez Komitet Naukowy ale wyłącznie po dokonaniu przez osobę 
prezentującą pracę wszystkich formalności rejestracyjnych (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty 
rejestracyjnej do dnia 15 maja 2017 r.).

3. Termin nadsyłania streszczenia prac do prezentacji oraz prac do druku mija 30.04.2017 r.

4. Prace do druku w Przeglądzie Lekarskim powinny być przygotowane zgodnie z zasadami 
umieszczonymi w komunikacie II.

5. Zakwalifikowane prace do sesji plakatowej powinny być przygotowane w wersji papierowej (format 
A1) i dostarczone w dniu Zjazdu do recepcji wydarzenia.

6. Wyłącznie zarejestrowani uczestnicy, którzy opłacili udział w Zjeździe, będą mieli możliwość 
prezentacji prac.

7. Autor/Autorzy mogą nadesłać więcej niż jedną pracę.

8. Prace, których wszyscy autorzy będą uczestnikami Zjazdu będą rozpatrywane przez Komitet 
Naukowy i kwalifikowane do druku w Przeglądzie Lekarskim. Prace te muszą spełniać wymogi 
redakcyjne Przeglądu Lekarskiego.

9. Prace osób nie uczestniczących w Zjeździe nie będą publikowane w Przeglądzie Lekarskim.
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§ 4

Postanowienia końcowe:

1. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia  29 października 
1997 r., poz. 833). Administratorem baz danych jest Gradatim Grażyna Horowitz ul. Owocowa 10, 
62-080 Tarnowo Podgórne

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych 
osobowych. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora Zjazdu.

3. Zjazd niniejszego regulaminu ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w 
rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 
62, poz. 504).

4. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona 
na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

5.Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich 
zamieszczenia na stronie internetowej: www.gradatim-sympozja.pl i www.pctox.pl

6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: 
www.gradatim-sympozja.pl i www.pctox.pl
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