
 
 

 
  

 

 

 

REGULAMIN 
 

Sposób organizacji i postanowienia ogólne 

• Szkolenia są organizowane przez firmę Piotr Mendel Lekarz Stomatolog z siedzibą 

pod adresem 31-036 Kraków, ul. Miodowa 49 lok. 5 

• Szkolenie odbywają się w Sali konferencyjnej Manggha, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, 

ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków oraz w Aparthotel Lwowska 1, ul. Lwowska 1,  

30-548 Kraków w terminie 2-5 kwietnia 2020 r. i w Hotelu Haffner ul. J.J. Haffnera 59, 81-

715 Sopot w terminie 15, 18 maja 2020 r. 

• Szkolenia wykładowe mają formę prezentacji teoretycznych w oparciu o własne przypadki 

kliniczne prowadzących w odniesieniu do aktualnych publikacji naukowych. Podczas 

szkolenia jest przewidziany czas na pytania do prowadzących oraz dyskusje. 

Prezentacje mają charakter multimedialny z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, 

dużego ekranu, nagłośnienia oraz innych urządzeń technicznych 

• Szkolenia warsztatowe organizowane są w małych grupach od 10 do 20 osób i składają się 

na nie zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Każdy z uczestników warsztatu ma 

do dyspozycji własne stanowisko i pod nadzorem prowadzącego wykonuje ćwiczenia 

praktyczne z wykorzystaniem potrzebnych materiałów, narzędzi i urządzeń 

• Uczestnikami kursu są lekarze stomatolodzy oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką 

szkoleń 

• W ramach szkoleń będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa 

firm farmaceutycznych i sprzętowych 

• Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych szkoleń jest w całości tworzony przez 

Komitet Naukowy którego skład ustala Organizator 

• Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa 

w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników 

• Oficjalny serwis internetowy Szkoleń znajduje się pod adresem: www.akademiakompozytu.pl   

• Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularzy zgłoszeniowych. Formularze mają formę 

elektroniczną i mogą być przesyłane do organizatora drogą elektroniczną za pośrednictwem 

systemu rejestracyjnego Konfeo na stronie www.akademiakompozytu.pl (szkolenia 

organizowane w Krakowie) oraz systemu OrbiDenti na stronie www.orbidenti.com  (szkolenia 

organizowane w Sopocie) 

• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat 

• Zgłoszenia na Akademię Kompozytu jak i sesje warsztatowe będą przyjmowane do momentu 

wyczerpania miejsc 

• W przypadku wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa, z której uczestnik 

może być przeniesiony do listy głównej pod warunkiem zwolnienia się miejsca 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca szkolenia w przypadkach 

uzasadnionych i po akceptacji Komitetu Naukowego 

http://www.akademiakompozytu.pl/


 
 

 
  

• Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem  i wysyłanie 

komunikatów dotyczących wydarzenia w formie elektronicznej (tj. wiadomości sms i e-mail) 

 

Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu  

• Uczestnik szkolenia ma obowiązek rejestracji przed rozpoczęciem szkolenia 

• Organizator jest zobowiązany do wystawienia faktury za wniesioną opłatę zgodnie z danymi 

zawartymi na formularzu zgłoszeniowym 

• Organizator jest zobowiązany do zaopatrzenia uczestnika szkolenia w materiały biurowe 

do prowadzenia własnych notatek 

• W dniu rozpoczęcia konferencji Uczestnik otrzymuje identyfikator imienny, który jest 

zobowiązany nosić podczas trwania konferencji 

• Koszt dojazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie 

• Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest certyfikat imienny,  który zostaje wręczony 

uczestnikowi  po zakończeniu konferencji  

• W celu otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik 

dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej 

swoje dane osobowe. Dane niezbędne do rejestracji i wydania certyfikatu to w szczególności: 

imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, numer PWZ 

• Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 

z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.  

• Za udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską 

• Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie – certyfikat będący 

jednocześnie zaświadczeniem potwierdzającym liczbę otrzymanych punktów edukacyjnych 

• W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji Uczestnika obowiązują przepisy 

zamieszczone w akapicie "Rezygnacja i reklamacje" 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
 

       Uczestnik, w związku z uczestnictwem w konferencji Akademia Kompozytu, wyraża zgodę na 

       wykorzystanie jego wizerunku (w ramach zdjęć oraz filmów video) w celu: 

• publikacji w mediach elektronicznych 

• publikacji w serwisach internetowych 

• publikacji w materiałach promocyjnych 

bez ograniczeń czasowych i bez warunków co do sposobu lub kontekstu, w którym zdjęcia    

zamieszczono. 

Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku na terytorium RP i poza terytorium RP przez Piotr 

Mendel Lekarz Stomatolog, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)działającemu poza terytorium RP 

 
 



 
 

 
  

Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu  

• Udział w sesjach naukowo – dydaktycznych Szkoleń jest płatny zgodnie z zamieszczonym na 

stronie cennikiem 

• Wysokość opłaty jest ustalana każdorazowo przez organizatora na postawie kalkulacji 

kosztów związanych z organizacją szkolenia 

• Opłata za udział w sesji wykładowej Akademia Kompozytu moduł 1, wynosi: 

1690 zł (przy wpłacie do 31.01.2020) 

1890 zł (przy wpłacie do 19.03.2020) 

1990 zł (przy wpłacie od 20.03.2020) 

• Opłaty za udział w sesjach warsztatowych, organizowanych w Krakowie w dniach  

2, 5 kwietnia 2020 r. wynoszą: 

1) Kompozytowa rekonstrukcja zębów przednich z wykorzystaniem indeksu silikonowego – 

praktyka okiem praktyka/lek. dent. Tomasz Fałkowski/cena: 1650 zł 

2) Kompozytowe licówki bezpośrednie – estetyka i harmonia uśmiechu dostępna od ręki/ 

lek. dent. Tomasz Fałkowski/cena: 1650 zł 

3) Bokiem Ci wyjdzie! Czyli bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w zębach bocznych – od 

adhezji do mistrzowskiej rekonstrukcji/lek. dent. Karol Babiński/cena: 2100 zł 

4) Odbudowy pośrednie inlay/onlay. Estetyka i nowe technologie./lek. dent. Marcin Krupiński/ 

cena: 1850 zł 

5) Bezpośrednio pośrednia metoda odbudowy kompozytowej step by step czyli jak 

samodzielnie wykonać przebudowę zwarcia i maksymalnie skrócić czas pracy w 

gabinecie/lek. dent. Maciej Ciesielski/cena: 2500 zł 

6) Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich odbudowach kompozytowych/ 

tech. dent./Justyna Kasta/cena 500 zł 

• Opłaty za udział w sesjach warsztatowych, organizowanych w Sopocie w dniach 15, 18 maja 

2020 r. wynoszą: 

1) Kompozytowa rekonstrukcja zębów przednich z wykorzystaniem indeksu silikonowego – 

praktyka okiem praktyka/lek. dent. Tomasz Fałkowski/cena: 1800 zł 

2) Kompozytowe licówki bezpośrednie – estetyka i harmonia uśmiechu dostępna od ręki/ 

lek. dent. Tomasz Fałkowski/cena: 1800 zł 

3) Bokiem Ci wyjdzie! Czyli bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe w zębach bocznych – od 

adhezji do mistrzowskiej rekonstrukcji/lek. dent. Karol Babiński/cena: 2300 zł 

4) Odbudowy pośrednie inlay/onlay. Estetyka i nowe technologie./lek. dent. Marcin Krupiński/ 

cena: 1800 zł 

5) Bezpośrednio pośrednia metoda odbudowy kompozytowej step by step czyli jak 

samodzielnie wykonać przebudowę zwarcia i maksymalnie skrócić czas pracy w 

gabinecie/lek. dent. Maciej Ciesielski/cena: 2500 zł 

6) Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich odbudowach kompozytowych/ 

tech. dent./Justyna Kasta/cena 500 zł 

• Faktura wystawiona jest na podstawie wniesionej opłaty, usługa zwolniona jest z podatku 

VAT 

• Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem 

systemu Dotpay 



 
 

 
  

Rezygnacja i reklamacje 

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa osoby zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu 

zwracamy wpłaconą przez uczestnika kwotę pomniejszoną o 300 zł, po tym terminie 

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli Organizator 

dotrzymał wszystkich warunków organizacji szkolenia 

• Rezygnacja musi nastąpić za pośrednictwem systemu Konfeo lub mailowo (rezygnacja jest 

skuteczna po jej potwierdzeniu przez organizatora) 

• Wszelkie reklamacje Uczestników szkoleń wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 

formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: 

biuro@akademiakompozytu.pl  

• Reklamacje Uczestników szkoleń mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia szkolenia 

 
Postanowienia końcowe 

• W przypadku, gdy spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, 

uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat 

związanych z uczestnictwem 

• Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu 

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać 

zagubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji 

• Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia 

na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z cyklem 

kursów medycznych 

 

 

 

Pozostajemy do pełnej dyspozycji pod nr tel. 882 060 060 lub  adresem e-mail: biuro@akademiakompozytu.pl 

Kontakt 

mailto:biuro@akademiakompozytu.pl
mailto:biuro@akademiakompozytu.pl

