Regulamin seminarium
I. Uczestnicy
Seminarium adresowane jest do lekarzy dentystów, lekarzy medycyny i studentów uniwersytetów medycznych
na wydziałach lekarskich.
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest uregulowanie przez Uczestnika opłaty wykładowej.
Uczestnik ma prawo do zadawania pytań w dowolnym momencie trwania wykładu.
Na zakończenie kursu Uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa.
Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie opuścić wykład i zaniechać dalszego uczestnictwa w zajęciach.
W takich sytuacjach koszty uczestnictwa nie będą jednak zwracane przez organizatora.

II. Prowadzący
Prowadzący zobowiązany jest do przedstawienia najbardziej aktualnego stanu wiedzy światowej w dziedzinie
objętej tematyką seminarium.
Wykłady odbywają się w języku zrozumiałym dla wszystkich Uczestników.
Prowadzący ma obowiązek udzielić wyczerpującej, satysfakcjonującej odpowiedzi na wszystkie pytania
stawiane mu podczas trwania zajęć.

III. Organizacja
Zajęcia rozpoczynają się w terminie, to znaczy w dniu i o godzinie, podanej w programie seminarium.
Zajęcia kończą się po przedstawieniu przez prowadzącego całości materiału dydaktycznego przewidzianego na
dany blok tematyczny i przy braku jakichkolwiek pytań ze strony Uczestników.
Przerwy mają miejsce w porach podanych w programie szkolenia/kursu chyba, że wszyscy Uczestnicy w
porozumieniu z prowadzącym zdecydują inaczej.
Warunkiem uczestnictwa w kursach/szkoleniach jest uregulowanie kwoty uczestnictwa na konto podane w
ogłoszeniu/informacji.
W opłacie za uczestnictwo zawarty jest także konspekt z wykładu. Opłata obejmuje poczęstunek podczas
przerw, jak również w opłacie za uczestnictwo zawarta jest cena za obiad w dniu, w których odbywa się
seminarium.
Opłata za uczestnictwo w kursie nie obejmuje: kosztów podróży Uczestnika do miejsca, w którym odbywa się
wykład, ewentualnego zakwaterowania Uczestnika na czas trwania seminarium ani innych kosztów, które
ponosi Uczestnik w dniu wykładu.
W przypadku rezygnacji Uczestnika i powiadomieniu telefonicznym (503 642281) organizatora o tej
rezygnacji w terminie 30 i więcej dni od daty rozpoczęcia seminarium, rezygnującemu Uczestnikowi
organizator zwraca całość uregulowanej wcześniej opłaty za uczestnictwo.
W przypadku rezygnacji Uczestnika i powiadomieniu telefonicznym organizatora o tej rezygnacji w terminie
od 20 do 30 dni od daty rozpoczęcia seminarium, rezygnującemu Uczestnikowi organizator ma obowiązek
zwrócenia połowy uregulowanej wcześniej opłaty za uczestnictwo.
W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie 20 lub mniej dni od daty rozpoczęcia seminarium, organizator
zastrzega sobie prawo do całkowitego zatrzymania i nie zwrócenia rezygnującemu Uczestnikowi uregulowanej
wcześniej opłaty za uczestnictwo.

