REGULAMIN
SOPOCKIEGO AREOPAGU ETYCZNEGO 2022

§ 1. SPOSÓB ORGANIZACJI I TRYB KSZTAŁCENIA

1. Sopocki Areopag Etyczny 2022 – zwany w dalszej części

regulaminu „SAE”, to kurs z zakresu komunikacji lekarz - pacjent,
przeznaczony dla studentów medycyny oraz stażystów. Kurs
odbywa się w wersji hybrydowej i składa się z 5 sesji online oraz
weekendowego warsztatu stacjonarnego. Sesje online odbędą się
w następujących terminach:
•
•
•
•
•

6 października
11 października
13 października
18 października
25 października

2. Weekendowy warsztat stacjonarny odbędzie się w Sopocie w dn.
28-30.10.2022 r. (początek w piątek od godz. 16:00, zakończenie w
niedzielę o godz. 17:00).
3. Organizatorem SAE jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego z
siedzibą w Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16 b/10, zwana
w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”.
4. SAE odbędzie się w trybie hybrydowym (wykłady online oraz
weekendowy warsztat stacjonarny).
5.

Wykłady online odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom.

6. Logowanie do systemu będzie jednocześnie listą obecności, która
jest między innymi podstawą zaliczenia SAE i uzyskania
Certyfikatu.
7. Certyfikat uczestnictwa w SAE, uzyska tylko uczestnik, który był
obecny na wszystkich zajęciach online, warsztatach
stacjonarnych oraz wziął udział w scence z pacjentem
symulowanym.
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§ 2. ZASADY I TRYB NABORU UCZESTNIKÓW
1.

Informacje o SAE opublikowane są na stronie internetowej
Organizatora http://klinikakomunikacji.pl/sopocki-areopagetyczny oraz rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz
indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.
http://klinikakomunikacji.pl/kontakt
3. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania
zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA
SZCZEGÓŁOWE; WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W KSZTAŁCENIU SAE
1.

Dostęp do SAE mają studenci i studentki kierunków lekarskich
i stomatologicznych wszystkich Uniwersytetów Medycznych
w Polsce.

2. O uczestnictwie w SAE decyduje zgłoszenie przyjęte przez
Organizatora i potwierdzone wpłatą od Uczestnika. O kolejności
zgłoszeń decyduje data uiszczenia opłaty.
3. Uczestnik ma prawo i obowiązek wzięcia udziału w jednej scence
z pacjentem symulowanym. Scenka z pacjentem symulowanym
może zostać odegrana:
• online z nagraniem scenki i udostępnieniem podczas sesji
online – z omówieniem online z lekarzem i psychologiem
oraz obserwatorami
• online bez nagrania – z omówieniem online z lekarzem
i psychologiem, bez udostępnienia podczas sesji online
• stacjonarnie – podczas warsztatów stacjonarnych
w Sopocie.
4. Uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do internetu, żeby
korzystać z SAE.
5. Uczestnik zapewnia sobie odpowiednie łącze internetowe we
własnym zakresie.
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6. Uczestnik zapewnia sobie dojazd na warsztaty stacjonarne we
własnym zakresie.
7. Po ukończeniu SAE Uczestnik otrzymuje certyfikat.
8. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz
opłat podane są poniżej w punkcie: POSTANOWIENIA
SZCZEGÓŁOWE; WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY.
9. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego
regulaminu do wglądu na stronie www Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie zmiany prelegentów z przyczyn od
niego niezależnych.
11. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do
odszkodowania ze strony Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu SAE. W
tym przypadku rezygnacja z uczestnictwa w SAE odbędzie się z
uwzględnieniem zwrotu pełnej wysokości opłaty wniesionej
przez Uczestnika. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów
dodatkowych poniesionych przez uczestnika w związku z SAE.
13. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19 i braku możliwości zorganizowania warsztatów
stacjonarnych, odbędą się one w wersji online. Uczestnicy
otrzymają zwrot kosztów za zakwaterowanie, wyżywienie oraz
wynajem sali w wysokości 300 zł.
14. Ilość miejsc jest ograniczona.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW Z SAE
1.

W przypadku udostępnienia uczestnikom SAE materiałów ze
szkolenia, Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej i
niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie
jednak dla potrzeb własnych.

2. Udzielenie licencji następuje w ramach opłaty za udział w SAE.
3. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do
obrotu w/w materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania
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tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania
dalszych licencji.
4. Organizator oświadcza, że zamierza rejestrować, udostępniać i
archiwizować wypowiedzi Uczestników webinariów i warsztatów
oraz jeżeli w trakcie webinarium nastąpi połączenie wideo, także
wizerunki Uczestników. Uczestnicy dokonując logowania do
danego webinarium wyrażają zgodę na powyższe działania
Organizatora w ramach tego webinarium i warsztatu.
5. W trakcie webinarium Uczestnik nie jest uprawniony do
utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego webinarium, bez
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora.
6. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody
Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika
skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do
zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z
nośników elektronicznych lub z sieci.

§ 5. SPOSÓB POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA SZKOLENIA
1.

Ukończenie SAE potwierdzone jest otrzymaniem przez
Uczestników, którzy byli obecni na wszystkich zajęciach,
Certyfikatu wydanego przez Organizatora na podstawie listy
obecności oraz uczestnictwa w scence z pacjentem
symulowanym.

2. Na certyfikacie znajdują się następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika kursu
Tytuł, zakres tematyczny kursu
Data i miejsce szkolenia
Nazwa organizatora

§ 6. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KURSIE
1.

Opłaty za udział w SAE opracowywane są przez Organizatora na
podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia
szkolenia.
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2. Wysokość opłaty za SAE wynosi 700 PLN od uczestnika.
3. Szczegółowe informacje poniżej w punkcie POSTANOWIENIA
SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

§ 7. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
– WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY
1.

Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie poprzez wypełnienie i
przesłanie formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako
propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie i udział w SAE dla
studentów medycyny.

2. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik otrzymuje od Organizatora
pisemne potwierdzenie (e-mail) przyjęcia rezerwacji wraz z
podaniem warunków i informacje o warunkach dokonania
zapłaty za SAE. Szczegółowe informacje organizacyjne, w tym
program SAE z rozpisanymi tematami wykładów oraz
nazwiskami wykładowców, Uczestnik otrzyma najpóźniej 14 dni
przed rozpoczęciem SAE.
3. Dokonanie przez Uczestnika wpłaty oznacza, że Uczestnik
oświadcza, że jest studentem kierunku lekarskiego oraz
stomatologicznego jednego z Uniwersytetów Medycznych.
Dokonanie przez Uczestnika wpłaty oznacza, że Uczestnik
zapoznał się i akceptuje Regulamin Sopockiego Areopagu
Etycznego 2022.

§ 8. DOKONANIE ZAPŁATY ZA UDZIAŁ W SAE.
1.

Uczestnik po otrzymaniu ze strony Organizatora wykazu
informacji organizacyjnych, zobowiązany jest do dokonania
w określonym terminie opłaty za udział w SAE w kwocie
wymienionej w treści informacji (powiadomienie pisemne).
Uczestnik zobowiązany jest opłacić SAE we wskazanym terminie,
nieprzekraczającym 7 dni od momentu otrzymania
potwierdzenia zgłoszenia. Opłaty są wnoszone przez uczestnika
w formie przelewu na konto wskazane przez Organizatora.
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2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w SAE, Uczestnik zostaje
wpisany na listę główną uczestników SAE organizowanego przez
Organizatora.
3. Brak w nieprzekraczalnym terminie lub bezpośrednio po nim
(z uwzględnieniem czasu na wpływ przekazu lub przelewu)
odnotowania wpłaty ze strony Uczestnika – osoby bądź osób
dokonujących rezerwacji i zgłoszenia udziału w SAE
przygotowanym i zorganizowanym przez Organizatora, może
powodować anulowanie takiego zgłoszenia i rezerwacji miejsca.

§ 9. REZYGNACJA ZE STRONY UCZESTNIKA, ZMIANA REZERWACJI.
1.

Przed rozpoczęciem SAE, Uczestnik może zrezygnować z udziału
w szkoleniu.

2. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik w swoim imieniu
zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą
elektroniczną). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia
do Organizatora.
3. Brak pisemnej rezygnacji w określonym terminie, Organizator
traktuje jako podtrzymanie rezerwacji.
4. Jeśli Uczestnik lub osoby zgłoszone przez niego, które dokonały
opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie nie wezmą w nim udziału z
powodów niezależnych od Organizatora, obowiązani są pokryć
koszty rezygnacji w wysokości ustalonej w formie ryczałtu i na
zasadach określonych poniżej.
5. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w SAE przygotowanej przez
Organizatora: Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia
kosztów manipulacyjnych w wysokości: 50% ceny przy rezygnacji
do 7 dni przed pierwszą sesją SAE, po tym terminie opłata
manipulacyjna wynosi 100%.
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§ 10. REZYGNACJA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY ZE STRONY
ORGANIZATORA SAE
1.

Organizator ma prawo wypowiedzenia umowy o zorganizowanie
kursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie
jeżeli: wymagana lub określona przez Organizatora liczba
uczestników nie została osiągnięta lub nastąpiło zdarzenie
noszące cechy siły wyższej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Organizatora,
Uczestnik otrzyma zwrot pełnej kwoty za SAE na wskazane konto
bankowe w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odwołaniu kursu.

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.

Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie
zorganizowania SAE z zachowaniem należytej staranności z
uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru
prowadzonej przez siebie działalności.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za:
• Należyte przygotowanie SAE
• Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych
i uzgodnionych w umowie
• Zgodność wszystkich wykonanych świadczeń z opisem
zawartym w informacjach, materiałach reklamowych
dotyczących SAE
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje
przygotowane przez inne osoby czy podmiot

§ 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2022 roku.
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