
 

 

 

Regulamin uczestnictwa w konferencji  

„Forum Lekarze Lekarzom” 25.10.2018 

 
Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: 

dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
I. Definicje 

 

Konferencja „ Forum Lekarze - Lekarzom” – na potrzeby niniejszego dokumentu zwana dalej 

Forum- to konferencja organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy 

Profilaktyczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach zadania nr 4. 

„Stworzenie Platformy Współpracy” w ramach realizacji Programu Profilaktyki pierwotnej i 

wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, 

opolskiego i lubuskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Organizator- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne w Dolnośląskim 

Centrum Onkologii we Wrocławiu  

Współorganizator- Dolnośląska Izba Lekarska 

 

Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się on-line lub osobiście i przeszła pozytywnie etap 

rekrutacji, kwalifikując się do uczestnictwa w konferencji  „Forum Lekarze Lekarzom”. 

 

                                                 II. Warunki uczestnictwa w Forum 

 

1. W Forum mogą wziąć udział  osoby, które : 

 

 Zarejestrują się w terminie określonym w niniejszym regulaminie drogą elektroniczną:  

on-line lub  osobiście. ( szczegółowy opis procedury rekrutacji znajduje się w pkt.  

IV. „REKRUTACJA”).  

 

 Osoby reprezentujące jedną z poniższych grup : 
 

1. przedstawiciele władz i przedstawiciele organizacji skupiających pacjentów chorych na 

nowotwory głowy i szyi,  

2. lekarze specjaliści z zakresu  stomatologii, chirurdzy szczękowo-twarzowi, chirurdzy głowy 

i szyi, lekarze specjaliści z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, 

radiologii, radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii, 

3. przedstawiciele mediów  

4. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia, 

5. przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy specjalistów. 

 

2. Organizator informuje, że bezwzględne pierwszeństwo w dostępie do udziału w konferencji mają 

osoby niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie oświadczenia o niepełnosprawności). 

 



 

 

3.W konferencji „ Forum Lekarze Lekarzom” udział wezmą osoby  niezależnie od wieku, płci, rasy 

i wyznania. 

 

4. Uczestnik Forum zobowiązuje się do obecności na całej konferencji. 

( w godzinach od 9.00- 15.00). 

 

III. Regulamin konferencji Forum „Lekarze-Lekarzom” 

 

5. Regulamin Konferencji Forum „Lekarze-Lekarzom” znajduje się za stronie internetowej 

www.dco.com.pl w zakładce : Forum „ Lekarze -Lekarzom” oraz jest dostępny w biurze 

projektowym Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne w Dolnośląskim 

Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek F, I piętro, pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu. 

 

IV. Rekrutacja 

Na konferencję Forum Lekarze- Lekarzom  można zarejestrować się w następujący sposób: 

 

 on-line – Rejestracja poprzez panel rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej 

www.dco.com.pl w zakładce  „Forum Lekarze -Lekarzom”  

 lub 

 osobiście – należy zgłosić się do Biura Projektowego Wojewódzkiego Ośrodka 

Koordynującego Programy Profilaktyczne. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku 

 w godzinach od 7.30.- 15.00 

 

Biuro Projektowe WOK znajduje się w następującej lokalizacji: 

 budynek F, I piętro, 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

Pl. Hirszfelda 12  

53-413 Wrocław  

 

10. Ostateczny termin zgłoszenia swojego udziału i rejestracji w konferencji 

 ”Forum Lekarze- Lekarzom” to 15.10.2018 do godziny 12.00. 

 

 

11. Forum Lekarze- Lekarzom to konferencja zaplanowana dla 100 uczestników. W związku 

z ograniczoną ilością miejsc, Organizator informuje, że o wynikach naboru zadecyduje kolejność 

zgłoszeń,  które zgodnie z regulaminem wpłyną do Organizatora maksymalnie do ostatniego dnia 

rekrutacji , a więc do 15.10.2018 do godziny 12.00. 

 

12. W przypadku gdy do ostatniego dnia rekrutacji na Forum (15.10.2018) nie wpłynie wymagana 

liczba zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia procesu rekrutacji.  

 

V.  Informacje dotyczące Forum 

 

13. Organizator zapewnia Uczestnikom Forum poczęstunek w formie przerwy kawowej i lunchu. 

 

14. Każdy z Uczestników Forum otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Forum. 

Zaświadczenie będzie wydawane w dniu konferencji, po jej zakończeniu.    

 

http://www.dco.com.pl/
http://www.dco.com.pl/


 

 

15. Lekarze biorący udział w Forum będą mogli otrzymać 4 punkty edukacyjne za uczestnictwo 

w „Forum Lekarze Lekarzom”. 

 

16. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymają od Organizatora materiały edukacyjne z tematyką 

merytoryczną z Forum w formie Abstraktu w wersji papierowej w dniu realizacji „Forum Lekarze- 

Lekarzom”. Abstrakt wraz z innymi materiałami szkoleniowymi zostanie wydany w pakiecie  

w dniu konferencji po potwierdzeniu przybycia Uczestnika na konferencję i złożeniu podpisu na 

liście potwierdzającej obecność Uczestnika. Każdy z uczestników konferencji podpisuje się na 

liście obecności samodzielnie i osobiście zatwierdza podpisem odbiór materiałów szkoleniowych.  

 

17. Organizator nie ponosi kosztów związanych z wydrukiem i dostarczeniem dokumentów do 

rekrutacji oraz nie pokrywa kosztu dojazdu Uczestnika na konferencję. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z harmonogramie i programie  

Forum. 

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum w przypadku, gdy nie zgłosi się 

wymagana liczba uczestników Forum ( 100 osób) lub z innych przyczyn niezależnych od 

Organizatora. 

VI. Oświadczenia i zgody 

 

Akceptując treść niniejszego  Regulaminu,  Uczestnik konferencji oświadcza, że zapoznał się   

z poniższymi oświadczeniami i zgodami i  na wszystkie odpowiada twierdząco: 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/-em się Regulaminem uczestnictwa w „Forum Lekarze 

Lekarzom” i rozumiem treść niniejszego dokumentu i świadomie wyrażam zgodę na 

akceptację niniejszych treści. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie mojego wizerunku, który może 

zostać utrwalony w czasie trwania konferencji „Forum Lekarze Lekarzom” ( 

wizerunek może zostać wykorzystany do celów projektowycch. 
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji 

projektu pt. ”Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów 

głowy i szyi na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.”zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych  

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE.  

 

 

                                                                                                                                                                 
 

 

 


