
 

REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI  

„DIETETYKA GERONTOLOGICZNA- WYZWANIA I SZANSE” 

POZNAŃ 25.04.2020 r. 

 
I. REJESTRACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA 

1. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się 

w zakładce rejestracja na stronie konferencji www.gerodiet.wix.com/konferencja najpóźniej do dnia 

15 kwietnia 2020 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa nie poźniej niż do 15 kwietnia 2020 r.  

II. KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Opłaty rejestracyjne: 

 

Uczestnicy (kategorie) do 31.03.2020 od 1.04 do 15.04.2020  

Studenci** i doktoranci 100,00 zł 140,00 zł 

Pozostali uczestnicy 140,00 zł 190,00 zł 
** do 26 roku życia; studenci studiów podyplomowych „Geriatria z elementami opieki 

długoterminowej i medycyny paliatywnej” 

UWAGA: O wysokości opłaty decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji. 

2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat 

uczestnictwa, catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).  

3. Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy: 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

49 1030 1247 0000 0000 4771 8708 

tytuł wpłaty: dietetyka2020, imię i nazwisko uczestnika 

4. Faktury:  Faktury są wystawiane na podstawie wpłaty. Dane do faktury należy podać podczas 

wypełniania formularza rejestracyjnego. Prośby o faktury na przelew, będą przyjmowane tylko i wyłącznie 

drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl. 

III. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w konferencji. Gdy rezygnacja z uczestnictwa nastąpi do  

10.04.2020 uczestnik dostanie pełny zwrot opłaty, zaś po tym terminie (od 11.04.2020) zwrot będzie 

niemożliwy 

2. Rezygnacja uczestnika z udziału w konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej lub drogą 

poczty elektronicznej na adres konferencje@ump.edu.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu 

V. KONTAKTY 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH 

Biuro Organizacji Konferencji  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Ul. Przybyszewskiego 37a 

60-356 Poznań 

tel.: 61 854 76 80 

adres email: konferencje@ump.edu.pl 

KONTAKT MERYTORYCZNY DO GŁÓWNEGO ORGANIZATORA 

Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu        

os. Rusa 55, 61-245  Poznań                         

adres email:gerodiet@ump.edu.pl        


