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Regulamin Ogólny Konferencji Stacjonarnych 
organizowanych przez Polskie Towarzystwo  

Studentów Stomatologii

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji konferencji i związanych z nimi wy-
darzeń dodatkowych, w całości zwanych dalej „Konferencją”, w Oddziałach Terenowych 
Towarzystwa w całej Polsce i określa prawa oraz obowiązki ich Uczestników.

2. Konferencja jest organizowana przez  Stowarzyszenie Polish Association of Dental Students 
PTSS, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000635818 dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warsza-
wy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające numer 
NIP: 7010613966, posiadające numer REGON: 365373379, zwane dalej „Towarzystwem”.

3. Celem Konferencji organizowanych przez Towarzystwo jest szerzenie wiedzy i rozwijanie 
umiejętności członków Towarzystwa oraz integracja środowiska stomatologicznego.

§ 2 Rejestracja na Konferencję

1. Rejestracja na Konferencję polega na przesłaniu formularza rejestracyjnego oraz dokona-
niu opłaty za wybraną opcję za pośrednictwem Portalu Internetowego www.ptss.pl w wy-
znaczonych przez Organizatora ramach czasowych.

2. Organizator z wyprzedzeniem poinformuje o dokładnej dacie i godzinie otwarcia rejestracji 
na konferencję za pośrednictwem strony internetowej www.ptss.pl oraz strony odpowied-
niego wydarzenia na Facebooku, o ile taka zostanie stworzona.

§ 3 Opłaty

1. Udział w Konferencji dla Uczestników jest odpłatny. 

2. Wysokość opłaty za udział w Konferencji zostanie z wyprzedzeniem podana na stronie 
www.ptss.pl oraz za pomocą mediów społecznościowych Towarzystwa. 

3. Sposób oraz termin zapłaty określony zostaje na natychmiastową płatność online za po-
średnictwem serwisu PayU. Szczegółowe informacje dotyczące płatności online, polityki 
prywatności i administrowania danymi osobowymi określają odpowiednie dokumenty, do 
pobrania na stronie internetowej www.ptss.pl.

4. Ceny i pakiety ustalane są każdorazowo dla poszczególnych wydarzeń z osobna.
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżek od ceny podstawowej.

6. Nie ma możliwości odsprzedania miejsca na konferencji.

§ 4 Warunki Uczestnictwa

1. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia, uisz-
czenie opłaty w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora. 

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez dokonanie zakupu i wypełnienie formularza na stronie 
www.ptss.pl. Możliwość dokonywania zgłoszeń oraz kupna biletów rozpocznie się o opu-
blikowanej na wydarzeniu porze i potrwa aż do wyczerpania miejsc.

4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych 
osobowych. 

5. Rejestrujący zobowiązuje się do uregulowania należności za kongres, w przypadku braku 
uregulowania należności nie zostaje wpisany na listę Uczestników.

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 
ewentualnych regulaminów porządkowych. 

7. By potwierdzić obecność w dniu rozpoczęcia Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest 
dokonać rejestracji osobistej. Przy rejestracji możliwe jest, że Uczestnik zostanie popro-
szony o okazanie potwierdzenie zakupu uczestnictwa w Konferencji oraz dowodu toż-
samości lub legitymacji studenckiej, a także potwierdzenia dokonania składki członkow-
skiej PTSS na dany rok akademiki.

8. Koszty przejazdu i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

§ 5 Rezygnacja z Uczestnictwa

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesio-
nych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia 
rezygnacji na 14 dni przed datą Konferencji.

2. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy finanse@ptss.pl. Wykreślenie z listy uczest-
ników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organiza-
cyjne Konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji. 

2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie 
Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian 
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rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 

3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić podstawy 
do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia 
zdarzeń losowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą 
zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

§ 7 Odpowiedzialność Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak rów-
nież stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa i higieny oraz instrukcji 
i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora.

2. W szczególności na terenie konferencji zabronione jest sprzedaż, podawanie i spo-
żywanie napojów alkoholowych; sprzedaż i używanie narkotyków (środków odurza-
jących, psychotropowych i innych o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii, wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych 
przedmiotów. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 
na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja, jak również w miejscu zakwaterowania. 

§ 8 Zakwaterowanie

1. Uczestnik, wybierając opcję biletu z hotelem, oświadcza, że zna i akceptuje regulamin ho-
telu, w którym będzie odbywać się zameldowanie.

2. Uczestnik rejestrujący się do hotelu zobowiązuje się do podania prawidłowych danych 
osobowych.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zameldowanym przez siebie 
pokoju oraz na terenie hotelu wyrządzone z jego winy.

4. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania wszelkich dodatkowy należności w hotelu 
przed wymeldowaniem (poza noclegiem).

5. Przydział uczestników do poszczególnych pokoi dokonywany jest przez Komitet Organi-
zacyjny na podstawie informacji dostarczonej w formularzu rejestracyjnym. Osoby, które 
nie podały w formularzu preferencji zameldowania, zostaną przydzielone do pokoi losowo.

6. Po ustaleniu list osób zameldowanych w poszczególnych pokojach, ewentualne zmiany 
dokonywane są przez Organizatorów na wniosek osób zainteresowanych po wcześniej-
szym porozumieniu z osobami, których dotyczyć będzie zamiana pokoi. 
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§ 9 Udział w Wydarzeniach Towarzyszących

1. Wstęp na wydarzenia towarzyszące (imprezy) imprezy będzie weryfikowany na podsta-
wie opaski i/lub dowodu tożsamości.

2. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia środków odurzających do klubów, w których 
organizowane są imprezy podczas Konferencji. Niedostosowanie się do powyższego wa-
runku skutkuje wyproszeniem z klubu.

3. Agresywne zachowanie uczestników będzie skutkowało wyproszeniem z klubu. Decyzje 
o wyproszeniu uczestnika z klubu podejmuje obsługa klubu oraz Komitet Organizacyjny.

4. Uczestnik odpowiada za szkody i dewastacje dokonane na terenie lokalu (zarówno w budyn-
ku jak i przed wejściem głównym do lokalu). W razie szkody Uczestnik zobowiązuje się do 
pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawą lub zakupem uszkodzonych elementów 
sprzętu lub wystroju lokalu na podstawie faktury wystawionej przez Właściciela lokalu.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polish Association of Dental 
Students PTSS, ul. Wojciecha Oczki 1A, 02-007 Warszawa;

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym 
stworzenia listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat 
za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty z Konferencję lub innych. 
Uczestnik może wyrazić fakultatywną zgodę na działania marketingowe, której treść jest 
dostępna podczas rejestracji.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz 
żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia 
udziału w Konferencji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przepro-
wadzenia rejestracji. 

5. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach da-
nych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobo-
wych. 

6. Podczas Konferencji Organizator może prowadzić dokumentację fotograficzną i video. 
Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wi-
zerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyj-
nych i promocyjnych.
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§ 11 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2020 roku.


