
Regulamin uczestnictwa w Kursie Testów Płatkowych
organizowanym przez Instytut Dermatologii Sp. z o.o. w dniach 10-11 września 2022r.  

w formie kursu stacjonarnego.

Miejsce Kursu: 
VIENNA HOUSE ANDEL’S CRACOW
Hotels by HR Cracow Sp. z o.o. 
ul. Pawia 3, 31-154 Kraków, Poland

Postanowienia ogólne

§ 1. Definicje

Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 

1. Kurs  – kurs testów płatkowych o charakterze zamkniętym – przeznaczony wyłącznie dla 
określonego grona zarejestrowanych uczestników, organizowany w ramach prowadzonej 
przez Instytut Dermatologii Sp. z o.o. działalności gospodarczej.

2. Uczestnictwo w kursie – odpłatne umożliwienie udziału w kursie testów płatkowych
3. Uczestnik kursu – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji na kurs  i wniosła opłatę.
4. Organizator – Instytut Dermatologii Sp. z o.o.
5. Informacje o kursie – wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej 

www.sensiquest.com oraz pod numerem telefonu 12 416 62 62.

Zasady udziału w Kursie
§ 2. Warunki uczestnictwa

Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
1. Prawidłowa rejestracja uczestnictwa w Kursie.
2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3. Sposoby i warunki rejestracji

1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Kursie może dokonać rejestracji poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.sensiquest.com i przesłanie 
go: 
a) drogą mailową na adres kursy@instytutdermatologii.pl, 
b) faksem na numer 12 266 39 64,
c) pocztą na adres: Instytut Dermatologii Sp. z o.o. ul. Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków.

2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu 
zgłoszenia wraz z akceptacją Regulaminu i informacji RODO.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez 
Uczestnika błędnych bądź nieprawdziwych danych. W szczególności Organizator nie 
odpowiada za brak możliwości powiadomienia uczestnika o ewentualnych zmianach w 
Kursie, jeśli dane podane w formularzu zgłoszenia uniemożliwiały kontakt z Uczestnikiem.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia rejestracji na Kurs w każdym czasie bez 
podania przyczyny.

§ 4. Opłaty za uczestnictwo



1. Organizator ustala następujące rodzaje i wysokości opłat rejestracyjnych:
a) Opłata standardowa wczesna (  w wysokości 1968,00 zł brutto – dla wszystkich chętnych 
Uczestników nie wymienionych w pkt.b i c.
Opłata standardowa późna (tj. wniesiona od 1.07.2022) w wysokości 2583,00 zł brutto - dla 
wszystkich chętnych Uczestników nie wymienionych w pkt.b i c.

b) Opłata dla powracających uczestników:
- wczesna (tj. wniesiona do dnia 30.06.2022) w wysokości 1722,00 zł brutto- tylko dla 
uczestników naszych wcześniejszych kursów. W formularzu zgłoszenia należy podać tytuł 
kursu, w którym Uczestnik wcześniej brał udział i wskazać jego datę.
- późna (tj. wniesiona od 1.07.2022) w wysokości 2337,00 zł brutto - tylko dla uczestników 
naszych wcześniejszych kursów. W formularzu zgłoszenia należy podać tytuł kursu, w 
którym Uczestnik wcześniej brał udział i wskazać jego datę.

c) Opłata dla lekarzy w trakcie specjalizacji w wysokości 1107,00 zł brutto – tylko dla 
lekarzy w trakcie specjalizacji z alergologii, dermatolog i pediatrii. Warunkiem wniesienia 
tej opłaty jest przesłanie wraz z formularzem zgłoszenia kopii pierwszej strony karty 
specjalizacyjnej. Dostępnych jest tylko pięć miejsc dla specjalizantów. Konieczne jest 
telefoniczne potwierdzenie miejsca przed dokonaniem zgłoszenia.

2. Organizator przyjmuje wpłaty od Uczestników w formie przelewu bankowego  na konto nr: 
43 1050 1445 1000 0023 2790 8964

3. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przesłania płatności najpóźniej w terminie 7 dni od 
dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż do 1 września 2022 r. włącznie. Opłaty 
przesłane po tym terminie będą odsyłane a osoby je przesyłające nie będą traktowane jak 
Uczestnicy Kursu.

4. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających 
jego identyfikację oraz identyfikację Kursu (np. PT30 oraz imię i nazwisko)

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji 
Uczestnika i Kursu.

6. Po otrzymaniu przelewu Organizator wystawia fakturę VAT. Faktura wysyłana jest drogą 
mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

7. W ramach opłaty kursowej Uczestnikowi przysługuje:
a) udział w Kursie stacjonarnym w dniach 10-11.09.2022 r.
b) materiały szkoleniowe
c) udział w przerwach kawowych i lunchu
d) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kursie wydawany na zakończenie Kursu

8. Organizator nie pośredniczy w wynajmie noclegów. W miejscu Kursu istnieje możliwość 
rezerwacji noclegu w preferencyjnej cenie dla uczestników na hasło „Instytut 
Dermatologii”. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie www.sensiquest.com

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Kursu.

§ 5. Sposób komunikacji

1. Podstawowym kanałem komunikacji Organizatora z Uczestnikiem jest poczta e-mail. 
Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem na adres e-mail podany w formularzu 
zgłoszenia. Wiadomości wysłane traktuje się za dostarczone.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieodczytania przez 
Uczestnika wiadomości od Organizatora, zwłaszcza w sytuacji gdy Uczestnik podał błędny 
lub nieprawdziwy adres e-mail w formularzu zgłoszenia.

3. Organizator dopuszcza również kontakt drogą telefoniczną na wskazany w formularzu 



zgłoszenia numer telefonu Uczestnika.
4. Aktualne informacje dotyczące Kursu można uzyskać na stronie internetowej 

www.sensiquest.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 12 416 62 62.
5. Wszystkie materiały elektroniczne, drukowane, w tym ulotki, reklamy dotyczące Kursu 

mają jedynie charakter informacyjny i informacje w nich zawarte mogą ulec zmianie. Nie 
stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Odwołanie Kursu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu w każdym czasie bez podania 
przyczyny

2. W przypadku odwołania Kursu Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych 
uczestników

3. Poinformowanie o odwołaniu Kursu nastąpi poprzez:
a) wysłanie informacji e-mailem
b) zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Kursu

4. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za uczestnictwo w ciągu 14 dni od dnia 
poinformowania o odwołaniu Kursu

§ 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Kursie

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie.
2. Rezygnacja taka musi być dokonana w formie pisemnej (e-mail, poczta).
3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto, z którego Organizator otrzymał 

od Uczestnika przelew za udział w Kursie w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator 
otrzymał rezygnację Uczestnika.

4. Zwrot opłaty zostanie dokonany wyłącznie dla rezygnacji dokonanych do dnia 31.07.2022r. 
włącznie.

5. W przypadku rezygnacji dokonanych od 31.07.2022r Organizator nie przewiduje zwrotu 
opłat.

6. W żadnym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje  przełożenie swojego uczestnictwa na 
Kurs w innym terminie.

§ 8. Zasady organizacyjne Kursu

1. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzyma od Organizatora na około tydzień przed Kursem  
maila z potwierdzeniem uczestnictwa, voucherem na materiały szkoleniowe i programem 
Kursu. Podpisany voucher należy przekazać organizatorom przy stoisku rejestracyjnym w 
dniu  rozpoczęcia Kursu.

2. W trakcie Kursu Uczestnik jest zobowiązany do:
a) zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego
b) zachowywania się w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom i prowadzącym 
uczestnictwa w Kursie
c) stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców
d) stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek 
środkami zapisu treści kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Kursu Uczestnika naruszającego zasady 
Kursu.

4. Tylko uczestnik obecny na Kursie ma prawo do uzyskania certyfikatu uczestnictwa w 
Kursie.

§ 9. Reklamacje



1. Wszelkie zastrzeżenia wobec Organizatora Uczestnicy mogą zgłaszać do Organizatora w 
formie pisemnej nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Kursu. Po upływie tego terminu 
reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
3. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej uznaniu lub odrzuceniu drogą 

mailową lub na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Kurs organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu ma charakter zamknięty i nie 
stanowi imprezy masowej.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w
życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.sensiquest.com

3. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmiany w Regulaminie w 
terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.

4. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie 
prowadzona na adres i dane teleadresowe podane w formularzu zgłoszenia.

5. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem 
utraty roszczenia.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do 
Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.

7. Domniemywa się, że korespondencja wysłana pod ostatni znany Organizatorowi adres 
Uczestnika jest skutecznie dostarczona.

8. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością 
względem Organizatora.

9. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

10. Administratorem danych jest Instytut Dermatologii Sp. z o.o. (od@instytutdermatologii.pl), 
Józefa Kustronia 2, 30-433 Kraków.

11. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników jest wyłącznie obsługa ich 
uczestnictwa w Kursie.

12. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
przyjęcia zgłoszenia.

13. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe. 
14. Uczestnik może żądać od Organizatora aktualizacji lub usunięcia swoich danych 

osobowych.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.
16. Wszelkie spory mogące wynikać z uczestnictwa w Kursie będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedzimy Organizatora.

Data publikacji Regulaminu: 21.03.2022r.


