Regulamin kształcenia lekarzy
prowadzonego przez Smart Medical Pharmaceutical Consultations Artur Lamparski
z siedzibą w Warszawie
Forma kształcenia-kongres
Postanowienia ogólne
1.1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady kształcenia lekarzy przez firmę
Smart Medical Pharmaceutical Consultations Artur Lamparski z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Bobrowieckiej 3a lok. 20, 00-728 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5291802303, Regon: 146956969, zwaną dalej
„Organizatorem”.
1.2
Kształcenie lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie jednodniowego Kongresu
Naukowo-Szkoleniowego: „VIII Warszawskie Seminarium Neurourologii”, na zasadach określonych
w dalszej części Regulaminu.
1.3
Program kształcenia, zwany dalej „Programem edukacyjnym”, realizowany jest poprzez wykłady
i sesje podczas Kongresu.
1.4
Wymogiem uczestnictwa w Programie edukacyjnym jest posiadanie przez osoby zainteresowane
prawa wykonywania zawodu lekarza, potwierdzonego odpowiednim numerem, wykonywanie
zawodu pielęgniarki lub posiadanie statusu studenta medycyny.
1.5
Warunkiem uczestnictwa w programie edukacyjnym, o którym mowa w punktach poprzedzających,
jest spełnianie przez osobę zainteresowaną warunku opisanego w punkcie 1.4 oraz rejestracja
w bazie danych prowadzonej przez Organizatora. Rejestracji dokonuje się:
1.5.1
przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
www.smpc.com.pl/rejestracja
1.5.2
osobiście w dniu konferencji.
1.6
Program edukacyjny podlega akceptacji Naczelnej Rady Lekarskiej zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
1.7
Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1.6, za udział w krajowym lub
zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym uczestnik może
otrzymać 1 pkt za 1 h, maks. 40 pkt.

1.8
Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych
punktów.
1.9
Udział w programie edukacyjnym jest płatny, zgodnie z tabelą opłat na stronie internetowej:
www.neurourologia.pl
Przebieg programu edukacyjnego
2.1
Kongres odbywa się w dniu 26.11.2016 r. w mieście Warszawa. Jest skierowany do lekarzy
urologów, ginekologów, neurologów, rehabilitantów, pierwszego kontaktu.
2.2
Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w kongresie oraz punkty edukacyjne.
2.3
Program kongresu dostępny na stronie www.neurourologia.pl/program.html
Postanowienia końcowe
3.1
Identyfikacja uczestników programu edukacyjnego odbywa się na podstawie dowodu tożsamości.
3.2
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można zapoznać się na stronie
www.neurourologia.pl lub kontaktując się mailowo na: biuro@smpc.com.pl
3.3
Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora uczestnik programu edukacyjnego wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych Smart Medical Pharmaceutical Consultations Artur
Lamparski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 3a lok. 20, 00-728 Warszawa, w zakresie
niezbędnym do organizacji programu edukacyjnego. Uczestnikom programu edukacyjnego
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
3.4
Termin rejestracji upływa z dniem 26.11.2016 r.
• Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym
rejestrację.
• Opłatę za uczestnictwo w Seminarium należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rejestracji.
• Rezygnację z udziału w Seminarium przyjmujemy tylko drogą pisemną (biuro SMPC) do
26.10.2016 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.
• Opłatę za uczestnictwo w Seminarium w listopadzie należy dokonać w ciągu 24h od daty
rejestracji - tylko płatność elektroniczna(przelwey24.pl).

