REGULAMIN
Jedyna Taka Akademia Dermatologii Estetycznej – Spotkanie Praktyków (JADE 2021)
Radisson Blu Hotel, Sopot, 11-13 czerwca 2021 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Jedynej Takiej Akademii Dermatologii Estetycznej – Spotkanie Praktyków (JADE 2021)
jest Idea Creative Group z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ulicy Bukowińskiej 24a lok. 18, posługująca
się numerem NIP: 521-390-48-92.
2. Uczestnikiem wydarzenia może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna posiadająca numer Prawa
Wykonywania Zawodu, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu
Uczestnictwa punkt 1.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa na Jedyną Taką
Akademię Dermatologii Estetycznej – Spotkanie Praktyków (JADE 2021).
4. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu oraz jest formą zawarcia zobowiązań pomiędzy stronami.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Jedynej Takiej Akademii Dermatologii Estetycznej 2021 jest
spełnienie łącznie poniższych postanowień:
a) Wykupienie możliwości udziału w Kongresie (stacjonarnie lub online);
b) Rejestracja w systemie rejestracyjnym online;
c) Otrzymanie od Organizatora za pomocą systemu online potwierdzenia rejestracji, w przypadku braku
informacji potwierdzającej rejestrację w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji uprasza się o kontakt
pod adresem mailowym – kontakt@jade2021.pl
d) Posiadanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu.
2. Kongres odbywa się w trybie stacjonarnym i zdalnym. Uczestnik ma prawo wyboru, w jaki sposób
uczestniczy w Kongresie. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w wydarzeniu:
a) udział stacjonarny – Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, w ramach
udziału stacjonarnego przysługuje mu certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu, materiały konferencyjne
oraz udział w wydarzeniach uwzględnionych w harmonogramie.
b) udział online – Uczestnik, który spełnił łącznie wszystkie warunki uczestnictwa z pkt. 1, Uczestnikowi
online przysługuje certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu oraz materiały merytoryczne dostępne w formie
cyfrowej.

III ZASADY KONGRESU

1. Prawo udziału w Konferencji przysługuje jedynie podmiotowi, osobie fizycznej lub prawnej
posiadającej numer Prawa Wykonywania Zawodu, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w
części II Regulaminu Uczestnictwa punkt 1.
2. Organizator ustala plan Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym
odbywa się wydarzenie, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Kongresu.
4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu w
którym organizowany jest Kongres (Hotel Radisson Blu, Sopot).
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., jak również instrukcji

oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Kongresu w formie online w uzasadnionym przypadku tj.
gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna uniemożliwia spotkanie w formie stacjonarnej.
Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby możliwie wiernie odwzorować charakter
wydarzenia stacjonarnego.
7. Uczestnik, który bierze udział w Kongresie w sposób zdalny otrzyma pocztą mailową certyfikat
uczestnictwa w wydarzeniu.
8. Uczestnik, który bierze udział w Kongresie w formie stacjonarnej otrzyma certyfikat drukowany.

IV PŁATNOŚCI
1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej (wykupienie możliwości udziału w
Kongresie stacjonarnie lub online). Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty
rejestracyjnej w terminie 14 dni od dokonania zakupu po uprzednim kontakcie na adres mailowy
kontakt@jade2021.pl o ile nie jest to czas krótszy niż 14 dni przed Kongresem. Zwrócona kwota zostanie
jednak pomniejszona o 1,9 % od pierwotnej (jest to koszt prowizji, który Organizator musiał ponieść
podczas sprzedaży).
2. Koszt udziału w Kongresie jest zróżnicowany pod względem wyboru formy uczestnictwa oraz daty
zakupienia biletu na stronie www.Jade2021.pl
Udział stacjonarny
do 30.04.2021 - 980,00 zł
od 01.05.2021-31.05.2021 - 1200,00 zł
od 01.06.2021 - 1350,00 zł
Udział online
do 30.04 - 450,00 zł
od 01.05-31.05. 600,00 zł
od 01.06.2021 - 650,00 zł
Podane kwoty są kwotami brutto.
3. Wpłata dokonywana jest za pośrednictwem portalu: Przelewy24.pl – link w zakładce „Rejestracja na
wydarzenie” na platformie internetowej www.jade2021.pl

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONGRESIE

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Kongresie może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie
stosownej informacji na adres e-mail: kontakt@jade2021.pl
2. Opłata rejestracyjna (pomniejszona o prowizję 1,9% od opłaty którą Organizator musiał ponieść
podczas sprzedaży) podlega zwrotowi do 14 dni od zakupu pakietu uczestnictwa .
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 14 dni przed wydarzeniem Organizator nie
dokonuje zwrotu pieniędzy. Istnieje jedynie szansa zmiany pakietu ze stacjonarnego na pakiet online przy
jednoczesnym zwrocie różnicy w koszcie pakietu.
4. W przypadku obostrzeń

VI UTRWALANIE KONFERENCJI

1. Uczestnik wyraża zgodę na stremowanie na żywo, nagrywanie i udostępnianie materiałów z ich
udziałem innym Uczestnikom konferencji.

2. Uczestnik Kongresu wyraża zgodę na nagrywanie i udostępnianie jego wizerunku bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym
m.in. cyfrowo,
b) zwielokrotnianie pliku wideo jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
d) udostępnianie na takich platformach jak strona internetowa czy social media Kongresu

VII WIZERUNEK
1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Kongres
i Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością
Organizatora, Komitetu Naukowego i Kongresu.
2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji
w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę
w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o
wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Idea Creative Group z siedzibą w Warszawie (02-703) przy
ulicy Bukowińskiej 24a lok. 18, posługująca się numerem NIP: 521-390-48-92.
2. Uczestnik Kongresu lub współautorzy prac mogą skontaktować się Administratorem danych za
pośrednictwem adresu mailowego: idea@ideapp.pl
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących Kongresu, jak i
działań powiązanych.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale jednocześnie obligatoryjna do zgłoszenia udziału
oraz realizacji wynikających zobowiązań.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa ochrony danych
osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących pracach
organizacyjnych, wydawniczych oraz podmiotom powiązanym z Kongresem tj. Polskie Towarzystwo
Dermatologiczne oraz Sekcja Dermatologii Estetycznej.
7. Prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego,
f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację –
w przypadkach, kiedy Organizator posługuje się danymi na podstawie prawnie nieuzasadnionego
interesu,
h) prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać

te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego
administratora.
Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie otrzymanej zgody.
8. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem w sposób
wskazany w pkt. 2.
9. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą,
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

IX SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
1.Organizator oświadcza, że w uzasadnionym przypadku – tj. z uwagi na sytuację sanitarno –
epidemiologiczną Kongres może się odbyć tylko i wyłącznie w formie online. W tym przypadku osobom,
które zakupiły wejściówkę stacjonarną Kongres zwraca różnicę pomiędzy ceną za wejściówkę online i
wysyła kod możliwości uczestnictwa online.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli będzie zmuszony przez Władze
Państwowe. W przypadku zmiany formy lub terminu Kongresu Uczestnik ma prawo do zwrotu środków
w terminie do 14 dni roboczych.
3. W przypadku konieczności zmiany pakietu uczestnictwa Lekarza z udziału stacjonarnego na udział
online – Organizator zwróci różnicę wynikającą ze zmiany pakietu zgodnie z cennikiem.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji
w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany
te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.

