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Regulamin III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł  

15 – 17 grudnia 2022 roku w Łodzi 

I. Organizator i zasady rejestracji 

1. Organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą pod adresem:  

90 – 552 Łódź ul. Kopernika 38 tel.: + 42 253 19 06.  

2. Zgłoszenia do udziału w Kongresie można kierować drogą pocztową na adres siedziby Towarzystwa, lub poprzez dedykowaną 

stronę Towarzystwa: www.kongres.ptmsiw.pl. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W przypadku jeśli ilość chętnych przekroczy możliwości organizacyjne, po zakończeniu naboru zostanie utworzona lista 

rezerwowa, gwarantująca udział w Kongresie wyłącznie w przypadku rezygnacji wcześniej zgłoszonych uczestników. 

5. Potwierdzenie wpłaty za udział w Kongresie należy przesłać na adres mailowy: biuro@ptmsiw.pl w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty Organizator nie gwarantuje udziału w Kongresie. 

6. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę VAT. Dokładne dane do faktury należy podać w momencie zgłoszenia 

udziału w Kongresie. W sprawach związanych z fakturami należy kontaktować się poprzez dedykowany adres: 

finanse@ptmsiw.pl. 

II. Opłaty 

1. Wykaz i zasady opłat za uczestnictwo znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu 

2. Rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłosić do Organizatora drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres 

biuro@ptmsiw.pl.  

3. Rezygnacja w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Kongresu upoważnia Organizatora do zachowania 20% wpłaconej kwoty.  

4. W wypadku późniejszej rezygnacji Organizator pozostawia sobie możliwość zatrzymaniem całej kwoty wpisowego.  

III. Ochrona danych osobowych 

1. Zgłaszając swoje uczestnictwo Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

2. Organizator będzie przetwarzał zebrane dane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego „RODO”). 

3. Administratorem zebranych danych jest Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł z siedzibą w Łodzi (90 – 552). Więcej 

informacji o przetwarzaniu znajdą Państwo tutaj. na stronie Kongresu: www.kongres.ptmsiw.pl. 

IV. Inne ustalenia 

1. W czasie trwania Kongresu prezentowane będą urządzenia i sprzęt, a także materiały reklamowe zarówno Organizatora, 

jak i podmiotów współdziałających przy organizacji Kongresu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione zniszczone lub skradzione 

podczas Kongresu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Reklamacje złożone przez Uczestników, Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki. 

5. Wszelkie spory wynikające z treści Regulaminu Organizator będzie starał się rozwiązać polubownie. Gdyby okazało się to 

niemożliwe, rozstrzygać będzie Sąd odpowiedni do siedziby Organizatora. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie umieszczenia go na stronie internetowej Kongresu: www.kongres.ptmsiw.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.  

8. Ewentualne zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Kongresu:  

www.kongres.ptmsiw.pl. 

9. Każdy Uczestnik zgłaszając swój udział w Kongresie potwierdza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 

 

Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 23 sierpnia 2022 roku. 

Marek Krochmalski 

Prezes PTMŚiW 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
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Załącznik nr 1do Regulaminu  

III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł 

Opłaty rejestracyjne 
 

 

Opłata rejestracyjna  
na III Międzynarodowy Kongres  

Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł 

Opłata do dnia 

31 października 2022 r 

Opłata od dnia 

1 listopada 2022 r 

Lekarz * 800,00 zł 900,00 zł 

Rezydent * 700,00 zł 800,00 zł 

Fizjoterapeuta * 500,00 zł 600,00 zł 

Trener sportowy * 300,00 zł 400,00 zł 

Student uczelni medycznej 200,00 zł 200,00 zł 

Udział w Kolacji i Wieczorze Koleżeńskim dla osób towarzyszących lub innych 
uczestników nieoznaczonych „gwiazdką” 
(czwartek 15 grudnia 2022 roku; Hotel Ambasador Premium)  

250,00 zł 

Udział w Staropolskiej Kolacji Wigilijnej połączonej z wizytą Świętego Mikołaja 
(piątek 16 grudnia 2022 roku; Stadion Łódzkiego Klubu Sportowego) 

300,00 zł 

Udział w Staropolskiej Kolacji Wigilijnej połączonej z wizytą Świętego Mikołaja  
(piątek 16 grudnia 2022 roku; Stadion Łódzkiego Klubu Sportowego) 

300,00 zł 

 

* Opłata rejestracyjna obejmuje: 

• udział w sesjach naukowych 

• udział w warsztatach 

• materiały konferencyjne 

• certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi 
 

• udział w Kolacji i Wieczorze Koleżeńskim w dniu 15 grudnia 2022 roku 

• lunch oraz przerwy kawowe 

 

 

Uwaga: 

O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie Towarzystwa (nie data wykonania przelewu) 


