
Regulamin I Ogólnopolskiej Konferencji dla pacjentów „INSULINOOPORNOŚĆ- OD
DIAGNOZY DO ZDROWIA”, która odbędzie się w dniach: 17.11-22.11.2020r.

1. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie z 
siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez Dominikę Musiałowską (NIP 7822720617, KRS
0000683193, REGON 367623679).

2. Konferencja odbędzie się w wersji online 17.11-22.11.2020r roku na platformie 
clickmeeting.pl. 

3. Konferencja skierowana jest do pacjentów.
4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest zakup biletu w sklepie fundacji 

https://insulinoopornosc.com/sklep-io/. 
5. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa nie później niż 14 dni przed terminem 

szkolenia. Po tym czasie Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% ceny 
opłaty konferencyjnej. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji w ciągu 4 dni przed 
jego realizacją wpłata dokonana na poczet szkolenia nie podlega zwrotowi. 

6. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc, Organizator zobowiązuje się do stworzenia listy 
rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W 
przypadku rezygnacji Uczestnika z konferencji, osoby na liście rezerwowej zostaną 
niezwłocznie poinformowane o zwolnionym miejscu. 

7. Rezygnując z udziału w konferencji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym 
fakcie, Organizatora konferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
Za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do Organizatora. 

8. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc na udział w szkoleniu, Organizator 
zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od siebie 
niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej 
przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od 
momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.  

10. Wykorzystane materiały na konferencji: prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe i 
inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). Zabrania się ich upubliczniania oraz kopiowania bez wcześniejszej zgody 
organizatora. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej
Uczestnikom szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej. 

11. Podczas konferencji zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych umożliwiających 
rejestrację szkolenia, chyba że osoba prowadząca szkolenie postanowi inaczej. 

12. Każdy z uczestników otrzyma e-certyfikat uczestnictwa w konferencji od razu po 
zakończeniu wydarzenia, po uprzedniej rejestracji na platformie clickmeeting.pl.

13. Niezbędnym do uczestnictwa w koneferncji jest rejestracja na platformie clickmeeting.pl. 
Link uczestnik otrzyma na podany przy zakupie mail. Prosimy o sprawdzanie skrzynki 
oferty i spam.

14. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie odpowiedniego łącza internetowego.
15. Organizator nie odpowiada za zakłócenia wynikające m.in. ze słabej jakośći połączenia.
16. Dostęp do wykładu będzie obowiązył od momentu odbycia się konferencji przez 7 dni.
17. Zakup biletu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się przez niego i akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 


