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Wrocław, 02.08.2019 

 

Regulamin uczestnictwa w konferencji „Forum Lekarze Lekarzom” 14.09.2019 

 

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 projekcie: „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego 

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

i lubuskiego.” 

 

Organizator- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne w Dolnośląskim 

Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

 

Uczestnik – osoba, która przeszła pozytywnie etap rekrutacji, kwalifikując się  do udziału                       

w niniejszym wydarzeniu w wyznaczonym przez Organizatora terminie konferencji  „ Forum Lekarze 

Lekarzom”. 

 

                                                 II. Warunki uczestnictwa w Forum 

 

 

1. W Forum mogą wziąć udział osoby, które: prawidłowo wypełnią formularz rekrutacyjny        

on-line znajdujący się na stronie: www.dco.com.pl/konferencja i prześlą swoją deklarację 

udziału w konferencji do dnia: 02.09.2019 do godz. 9.00. 

 

W konferencji mogą wziąć udział: 

 

A. przedstawiciele władz 

B. przedstawiciele organizacji pozarządowych skupiających pacjentów chorych onkologicznie 

ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zrzeszających pacjentów z nowotworami głowy 

i szyi, 

C. lekarze, w tym szczególnie specjaliści z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii, 

neurochirurgii, radiologii, radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii 

D. przedstawiciele mediów 

E. przedstawiciele samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy specjalistów 

F. pielęgniarki 

G. inne niewymienione w punktach A-E osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane 

zawodowo i charytatywnie w kształtowanie ochrony zdrowia i opieki onkologicznej w Polsce. 

 

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

mają osoby niepełnosprawne (weryfikacja na podstawie oświadczenia o niepełnosprawności  

w deklaracji on-line. 

 

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

rasy i wyznania. 
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III. Lokalizacja konferencji 

 

1. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14.09.2019 w godzinach od 9.00- 17.00            

w sali konferencyjnej hotelu Mercury Hotel Centrum – Plac Dominikański 1, we Wrocławiu. 

 

                                                     IV. Certyfikaty i Punkty Edukacyjne 

 

1. Po zakończeniu konferencji, Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział               

w  konferencji Forum Lekarze Lekarzom. 

2. Certyfikaty będą wydawane na podstawie podpisu listy obecności Uczestników                           

po zweryfikowaniu tożsamości Uczestnika na podstawie przedstawionego dokumentu 

tożsamości ( dowód osobisty, paszport). 

3. Certyfikaty będzie można odebrać w dniu Forum lub osobiście w Biurze Projektowym              

w następnych dniach roboczych po zakończeniu Forum. 

 

4. Lekarze biorący udział w Forum Lekarze Lekarzom otrzymają punkty edukacyjne za udział 

w w/w wydarzeniu. 

                                                            V. Dokumentacja i rekrutacja 

 

1. Forum Lekarze- Lekarzom to konferencja zaplanowana dla 200 uczestników.  

 

2. 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 02.09.2019 do godziny 9.00. 

 

3. W przypadku gdy do ostatniego dnia rekrutacji na Forum 02.09.2019 nie wpłynie wymagana 

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

 

4. Każdy z Uczestników Forum jest zobowiązany poza rekrutacją elektroniczną potwierdzić 

osobiście swój udział w konferencji, składając podpisy na liście obecności w dniu Forum przy 

stoisku Biura Konferencji. 

 

5. Rejestracja w dniu konferencji i odbiór pakietów dla Uczestników  odbędzie się przy stoisku 

Biura konferencji zlokalizowanego przy Sali konferencyjnej w hotelu na czas trwania 

wydarzenia. Potwierdzenie obecności i wydawanie pakietów odbędzie się od godziny         

8.00- 9.00 w dniu konferencji. 

 

6. Za dokumentację „Forum Lekarze Lekarzom” dotyczącą Uczestników konferencji, 

Organizator uznaje poniższe dokumenty : 

 

1. deklarację przystąpienia do udziału w konferencji Forum Lekarze-Lekarzom (formularz   

rekrutacyjny on-line). 

2. podpis na liście obecności w dniu konferencji 14.09.2019 

3. podpis odbioru pakietu informacyjno- edukacyjnego i identyfikatora 14.09.2019 

4. podpis odbioru Certyfikatu uczestnictwa w Forum Lekarze Lekarzom 14.09.2019 
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VI. Reportaż z konferencji Forum Lekarze Lekarzom 

1. Forum Lekarze-Lekarzom zostanie zarejestrowane w formie reportażu z konferencji.  

Zgodnie z art.81.ust.o prawach autorskich i prawach pokrewnych „ Zezwolenia nie wymaga rozpo-

wszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 

publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

                                      VIII.  Informacje dodatkowe dotyczące Forum 

 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Forum poczęstunek w formie całodziennego serwisu 

kawowego, przerwy kawowej i obiadu. 

 

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

z Forum w formie papierowej, w dniu realizacji „Forum Lekarze- Lekarzom”. 

 

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dojazdem Uczestnika na konferencję. 

4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z użytkowaniem parkingu dla samochodu 

Uczestnika. 

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

Forum. 

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

wymagana liczba uczestników Forum ( 200 osób) lub z innych przyczyn niezależnych od 

Organizatora.  

7. Udział w Konferencji dla Uczestników jest bezpłatny. 

VIII. Dane kontaktowe Organizatora 

Organizatorem konferencji Forum Lekarze Lekarzom jest Wojewódzki Ośrodek Koordynujący       

Programy profilaktyczne w DCO we Wrocławiu. 

Wszelkich informacji w sprawie wydarzenia: FORUM LEKARZE LEKARZOM udzielają  

pracownicy biura projektowego w DCO we Wrocławiu : Tel.71 368 95 65 

Adres: Plac Hirszfelda 12 53-413 Wrocław 

Biuro Projektowe jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.00 

Adres e-mail biura: profilaktyka@dco.com.pl 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację i organizację konferencji Forum Lekarze- Lekarzom: 

Joanna Łoźnicka: loznicka.joanna@dco.com.pl,Tel. 660 456 036 
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