
UCHWAŁA NR 19/R-IX/23

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU

w sprawie przyjęcia Regulaminu Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych

Działając na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1342 t.j.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały nr 19/R-IX/23
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z dnia 25 stycznia 2023 r.

REGULAMIN

MAZOWIECKICH SPOTKAŃ STOMATOLOGICZNYCH

(zwany dalej: Regulamin)

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych (dalej: MSS) – należy przez to rozumieć
wydarzenie organizowane przez Komisję ds. lekarzy dentystów działającej w ramach
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza z siedzibą przy
ul. Puławskiej 18, (02-512) Warszawa, posiadającą NIP: 5220002357, REGON: 001410310,
której celem jest w szczególności: szerzenie wiedzy naukowej, integracja lekarzy dentystów –
członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie ze środowiskiem lekarskim oraz integracja
ze środowiskiem naukowym.

Organizatorze – należy przez to rozumieć Komisję ds. lekarzy dentystów działającą w ramach
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza z siedzibą przy
ul. Puławskiej 18, (02-512) Warszawa, posiadającą NIP: 5220002357, REGON: 001410310.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający zasady i warunki
uczestnictwa w MSS. Jeżeli warunki uczestnictwa zostaną określone również w innych
dokumentach np. w opisie wydarzenia zamieszczonego na stronie internetowej, regulaminie
obiektu, formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu usług związanych z MSS, Regulamin należy
traktować uzupełniająco. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część
zgłoszenia uczestnictwa w MSS i obowiązują wszystkich Uczestników.

Systemie Rejestracji – należy przez to rozumieć aplikację internetową umożliwiająca
obsługę procesu rejestracji uczestników MSS.

Uczestniku – należy przez to rozumieć lekarza i lekarza dentystę członka Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie, lekarza i lekarza dentystę członka innej Okręgowej Izby lekarskiej,
lekarza i lekarza stażystę członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz lekarza i
lekarza dentystę stażystę członka innej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, który za
pomocą Systemu Rejestracji prawidłowo zarejestrował się na MSS lub został zarejestrowany
za jego zgodą przez osobę trzecią.

Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę wykorzystującą System Rejestracji do
dokonania rejestracji na MSS.

Koncie bankowym – należy przez to rozumieć konto bankowe wskazane przez Organizatora,
na które wpływać będą opłaty za udział w Wydarzeniu.

Stronie internetowej Organizatora – należy przez to rozumieć: www.izba-lekarska.pl oraz
wszelkie inne kanały informacji medialnej udostępnione i prowadzone przez Organizatora.

Zawarciu umowy – należy przez to rozumieć moment, w którym na koncie bankowym
Organizatora zaksięgowana zostanie wpłata za udział w MSS. Od tego momentu przyjmuje
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się, iż Użytkownik zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Wydarzeniu. Fakt ten
zostanie potwierdzony wiadomością e-mail przez Organizatora na adres podany w
formularzu rejestracyjnym.

Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę określoną przez Organizatora jaką Uczestnik jest
zobligowany uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w MSS. Wysokość opłaty
każdorazowo uzależniona jest od kosztów ponoszonych przez Organizatora, zaś
pomniejszona jest o wpływy od wystawców z którymi Organizator zawarł odrębne Umowy.

Płatniku – należy przez to rozumieć Uczestnika, który uiszcza Opłatę lub osobę trzecią
nabywającą prawo do uczestnictwa na rzecz Uczestnika.

Innych osobach – należy przez to rozumieć w szczególności studentów stomatologii,
laureatów konkursów naukowych, których wybitne osiągnięcia zostały potwierdzone przez
kierowników kół naukowych lub dziekana wydziału, którzy otrzymali specjalnie zaproszenie
od Organizator

Informacje dodatkowe:

 Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem www.izba-lekarska.pl
oraz we wszelkich innych kanałach informacji medialnej udostępnionej i prowadzonej przez
Organizatora.
 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań
technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer
z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej
zasobów. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i warunki uczestnictwa w MSS.
2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w MSS.
3. Organizacją MSS zajmuje się powołany w tym celu Komitet Organizacyjny MSS, w którego

skład każdorazowo wchodzą następujące osoby: Dyrektor Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezes CERMED Centrum Rozwoju
Medycyny Sp. z o.o., przewodniczący Komisji ds. lekarzy dentystów Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie oraz do sześciu jej członków wskazanych przez przewodniczącego
ww. Komisji.

4. MSS organizowane są co do zasady w trybie stacjonarnym i odbywają się w Serocku pod
Warszawą w hotelu Narvil Conference & Spa (ul. Czesława Miłosza 14A, 05-140 Serock),
chyba, że Organizator postanowi inaczej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu MSS.
6. W celu promocji MSS, Organizator ma prawo korzystać z usług innych podmiotów.

§ 2

Rejestracja i opłaty
1. Rejestracja uczestników rozpoczyna się co najmniej na dwa miesiące przed planowanym

terminem MSS.

2. Warunkiem uczestnictwa w MSS jest zgłoszenie uczestnictwa w MSS za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz
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uiszczenie opłaty w wysokości i terminie wskazanym przez Organizatora na stronie
internetowej w zakładce „Konferencje i szkolenia” stosownie do wybranego przez
Uczestnika Pakietu. Opłaty za udział w MSS należy dokonać za pomocą karty kredytowej,
karty płatniczej, lub „szybkiego przelewu”, a także zwykłego przelewu bankowego zgodnie
z instrukcjami znajdującymi się na stronie.

3. Wśród Pakietów dostępnych dla Uczestników MSS wyróżnić należy w szczególności:

● pakiet przeznaczony wyłącznie dla lekarzy dentystów - członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie, zgłaszających chęć uczestnictwa we wszystkich dostępnych
wykładach. Pakiet obejmuje również obiad w każdy dzień MSS.

● pakiet przeznaczony wyłącznie dla lekarzy dentystów - członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie, zgłaszających chęć uczestnictwa we wszystkich dostępnych
wykładach. Pakiet obejmuje również obiad w każdy dzień MSS wraz
z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym oraz uczestnictwo
we wszelkich wydarzeniach towarzyszących MSS.

● pakiet przeznaczony dla lekarzy dentystów niebędących członkami Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie zgłaszających chęć uczestnictwa we wszystkich dostępnych
wykładach. Pakiet obejmuje również obiad w każdy dzień MSS.

● pakiet przeznaczony dla lekarzy dentystów niebędących członkami Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie zgłaszających chęć uczestnictwa we wszystkich dostępnych
wykładach. Pakiet obejmuje również obiad w każdy dzień MSS wraz
z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym oraz uczestnictwo
we wszelkich wydarzeniach towarzyszących MSS.

● pakiet dla lekarzy dentystów stażystów zarówno członków Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, jak i niebędących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Uwaga: Pakiety, o których mowa powyżej oraz ich zakres przedmiotowy i podmiotowy mogą
ulegać zmianie. Wszelkie aktualne i szczegółowe pakiety znajdują się na stronie internetowej
Organizatora.

4. Liczba miejsc udziału w MSS jest ograniczona. O udziale w MSS decyduje kolejność
zgłoszeń oraz data wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora.

5. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku
z uczestnictwem w MSS.

6. Wysokość opłaty ustalona jest każdorazowo przez Organizatora, zaś Uczestnik/Płatnik
zobowiązany jest do jej uiszczenia w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7
niniejszego Regulaminu.

7. Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przysługuje prawo do zwolnienia
Uczestnika w całości lub części z opłaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii
Przewodniczącego Komisji ds. lekarzy dentystów.

§ 3

Odwołanie MSS/rezygnacja Uczestnika

1. W przypadku konieczności odwołania MSS Organizator ma obowiązek powiadomienia
o tym fakcie Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany przez nich
adres e-mail. Ponadto Organizator zamieści informacje o odwołaniu MSS na stronie
internetowej www.izba-lekarska.pl.
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2. W przypadku odwołania MSS z przyczyn zależnych od Organizatora dokona on zwrotu
opłaconego prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie 14 dni od momentu
podania do wiadomości faktu o odwołaniu Wydarzenia na konto wskazane przez
Uczestnika/Płatnika. W przypadku braku wskazania konta do zwrotu opłaty za prawo do
uczestnictwa w Wydarzeniu, dokonany zostanie automatycznie przelew na konto, z
którego nastąpiła opłata.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w MSS przez Uczestnika, zwrot opłaty nastąpi wyłącznie
w przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji najpóźniej na 30 dni przed
planowanym terminem MSS za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres:
szkolenia@oilwaw.org.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz wskazaniem, że rezygnacja
dotyczy uczestnictwa w MSS.

§ 4

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas MSS Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować
przebieg Wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio,
Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych
osób wskazanych przez Organizatora.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika/inną
osobę zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora
i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we
wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych.

3. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora,
innej stronie internetowej przez niego zarządzanej oraz w mediach społecznościowych,
wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechnione w tym celu za
pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących
i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu
wykorzystywania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym
Regulaminie.

4. Zgody, o których mowa w ust. 2 do ust. 3 nie są ograniczone temporalnie i terytorialnie
oraz udzielone są nieodpłatnie.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest udostępniony pod adresem mailowym:
iod@oilwaw.org.pl.

2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu
zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie
z postanowieniami Regulaminu w tym do powiadamiania uczestników Wydarzenia m.in.
o zmianach programu Wydarzenia lub Regulaminu oraz o przyszłych Wydarzeniach oraz
w celu przekazania Uczestnikom stosownych zaświadczeń oraz certyfikatów.
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3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników i Płatników będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty prowadzące szkolenia.

4. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zatwierdzenie
klauzul informacyjnych oraz odpowiednich klauzul zgody zawartych w formularzu zapisu
na Wydarzenie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje
niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia,
przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym takie cofnięcie albo ograniczenie
skutkuje niemożliwością uczestnictwa w Wydarzeniu. 

6. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, skargi lub zażalenia na
świadczone Usługi.

2. Reklamację, skargę lub zażalenie można składać w formie:
a) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe,

na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, ul.
Puławska 18, 02-512 Warszawa;

b) ustnej:  telefonicznie pod numerem: 22 5428340;
c) elektronicznej: wysyłając e-mail na adres: biuro@oilwaw.org.pl

3. Organizator rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nią odpowiedzi, bez
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,
skargi lub zażalenia, z zastrzeżeniem ust. 4

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie
reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.
3, Organizator przekazuje informację, w której: wyjaśnia przyczynę opóźnienia; wskazuje
okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; określa przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie
może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.

5. Odpowiedź Organizatora na złożoną reklamację, skargę lub zażalenie jest dostarczona
Użytkownikowi w postaci papierowej, a na wniosek Użytkownika, pocztą elektroniczną
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie
obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym w szczególności zasad
bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. W trakcie MSS Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora.
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3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora,
że Uczestnik narusza zapisy regulaminu obowiązującego w obiekcie Organizator jest
zobowiązany do dokonywania działań mających na celu zapewnienie jego przestrzegania.
W przypadku, w którym Uczestnik pomimo upomnień ze strony Organizatora w dalszym
ciągu nie respektuje zapisów regulaminu obowiązującego w obiekcie, Organizator
uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w MSS i poproszenia
o opuszczenie przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym
organizowane są MSS.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu na
stronie internetowej Organizatora zmian w Regulaminie, zostanie wysłana na adres
mailowy Uczestnika informacja o zmianie Regulaminu wraz z Regulaminem. Jeżeli
Organizator nie otrzyma w terminie 14 dni kalendarzowych oświadczenia Uczestnika
o braku akceptacji zmian Regulaminu, przyjmuje się̨, że Uczestnik zaakceptował zmieniony
Regulamin.

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Okręgowa Izba Lekarska w
Warszawie, ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod
adresem: szkolenia@oilwaw.org.pl oraz tel. (22) 542-83-71 lub (22) 542-83-81.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w MSS będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas MSS.

8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
spowodowane przez siebie lub osoby towarzyszące szkody zarówno na terenie obiektów,
w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z MSS, jak również w miejscach
zakwaterowania.

9. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie regulowane są odrębnymi
przepisami oraz informacjami publikowanymi na stronie opisującej MSS.
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