
                                                                                                    
 

Regulamin Szkolenia Młody Kontaktolog 
 

Regulamin rejestracji uczestników na szkolenia organizowaną przez markę 
Bausch+Lomb oraz Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych  

 w roku 2022 w Poznaniu oraz Wrocławiu. 
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji szkoleń Młody Kontaktolog 
organizowanych przez markę Bausch+Lomb  oraz Polskie Stowarzyszenie 
Soczewek Kontaktowych, które  odbędą się w roku 2020 w Poznaniu, Wrocławiu 
oraz Katowicach Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie 
www.pssk.com.pl/rejestracja/mlody-kontaktolog , zwanej dalej stroną Rejestracji i 
określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. 
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, 
poprzez zamieszczenie ich na stronie Rejestracji. 
1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia 
uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. 

 
§ 2. Uczestnictwo w szkoleniu 

 
2.1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:  
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie Rejestracji. 
2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatorów. 
2.1.3. Potwierdzenie kwalifikacji ukończenia studiów lekarskich i rozpoczęcie 
specjalizacji: okulistyka, ukończenie lub rozpoczęcie studiów wyższych z zakresu 
optometrii. 
2.2. Koszt udziału w szkoleniu, pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym 
zakresie. 
2.3. Organizatorzy na żądanie Uczestnika wystawi rachunek za udział w szkoleniu. 
2.4 Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem 
serwisu internetowego www.pssk.com.pl/rejestracja/mlody-kontaktolog upływa 
tydzień przed rozpoczęciem szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie 
niemożliwa. 
2.5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona. 
2.6. Dla każdego uczestnika przygotowany jest certyfikat 



                                                                                                    
 

2.7. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu jest frekwencja 
w przynajmniej 80% zajęć teoretycznych i praktycznych.  
2.8. W dniu rozpoczęcia szkolenia konieczne jest okazanie dowodu osobistego 
celem weryfikacji uczestnika. Każdy uczestnik otrzyma personalizowany 
identyfikator umożliwiający udział w szkoleniu. 
2.9. Warunkiem uczestnictwa w module rozszerzonym jest ukończenie modułu 
podstawowego.  
2.10. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 

 
§ 3. Opłaty 

 
3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w szkoleniu opublikowana jest na stronie 
internetowej www.pssk.com.pl/rejestracja/mlody-kontaktolog 
3.2. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne 
usługi związane z uczestnictwem w szkoleniu. 
3.3. Brak uregulowania należności za udział w szkoleniu w terminie podanym 
przez Organizatorów na stronie internetowej szkolenia upoważnia Organizatorów 
do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności odszkodowawczej.  
3.4. Opłatę za udział w szkolenia należy przesłać zgodnie z informacjami 
wskazanymi przez Organizatorów. Informacje o opłatach znajdują się na stronie 
internetowej adresem www.pssk.com.pl/rejestracja/mlody-kontaktolog 
 

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu 
 
4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja 
Uczestnika z udziału w szkoleniu powinna być dokonana w formie pisemnej.  
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkolenia:  
a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 10 dnia 
przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę. 
b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 9 dniu 
przed rozpoczęciem szkolenia lub później, Organizator zatrzyma całą otrzymaną 
wpłatę.  
4.3. Uczestnik ma prawo w przypadku modułu podstawowego (w przypadku 
modułu rozszerzonego za indywidualną zgodą) delegować w zastępstwie inną 
osobę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 10 dni 
przed datą szkolenia. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu 
potwierdzenia ze strony Organizatora. 



                                                                                                    
 

 
§ 5. Odpowiedzialność Organizatorów 

 
5.1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować 
warunki organizacyjne szkolenia zgodne z opisem na stronie internetowej 
szkolenia. 
5.2. Organizatorzy ustalają plan szkolenia oraz zastrzegają sobie prawo do zmian 
w programie szkolenia, nawet w dniu, w którym odbywa się szkolenie, w tym 
prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień. 
5.3. Zmiany w programie szkolenia, o których mowa powyżej nie mogą stanowić 
podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatorów. 
5.4. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku 
zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione 
przez uczestnika Organizatorzy zwrócą Zamawiającemu w pełnej wysokości. 
5.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do 
Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas 
szkolenia. 
5.6. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne stany 
zapalne, choroby i urazy oka uczestników powstałe w wyniku wykonywania 
czynności jak: zakładanie, zdejmowanie, manipulacja soczewkami kontaktowymi, 
wywijanie powiek, barwienie diagnostyczne oraz przeprowadzanie diagnostyki 
przedniego odcinka oka, a także innych które są zgodne z założeniami 
realizowanego szkolenia. 

 
 
 

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika 
 
6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego 
Regulaminu, jak również stosowania się podczas konferencji do zasad 
bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń organizacyjno - technicznych 
przedstawicieli Organizatora oraz hoteli, w których organizowane są szkolenia. 
6.2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez 
siebie zniszczeni na terenie obiektu, na którym odbywa się szkolenie. 
 



                                                                                                    
 

§ 7. Ochrona danych osobowych 
 
7.1. Administratorem danych osobowych jest marka Bausch+Lomb oraz Polskie 
Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych.  
7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia 
szkolenia, w tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia 
transakcji z tytułu opłat za szkolenie oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
opłaty za szkolenie lub innych. 
7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych dla celów przeprowadzenia szkolenia, w tym stworzenia listy 
Uczestników. 
7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawy oraz żądanie usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 
niezbędne dla wzięcia udziału w szkoleniu. 
7.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skorzystanie z serwisu 
zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji. 
7.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu 
bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora 
danych osobowych. 
7.7. Podczas szkolenia Organizatorzy mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i 
video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na 
wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w 
materiałach informacyjnych i promocyjnych. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 
8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 
8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2022 r. i obowiązuję do 31.12.2022. 


