
Regulamin I Neonatologicznej Konferencji Naukowej Pielęgniarek i 
Położnych NeoCentrum Nurse 

 
 

1. I Neonatologiczna Konferencja Naukowa Pielęgniarek i Położnych NeoCentrum Nurse 
odbędzie się 12 marca 2022r. w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka:, al. 
Dzieci Polskich 20 w Warszawie oraz na platformie internetowej Clickmeeting. 

2. Organizatorami merytorycznymi Konferencji są pracownicy Kliniki Neonatologii, 
Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia 
Dziecka” oraz Oddziału Neonatologicznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego 
(patrz załącznik Komitet Naukowy). 

3. Organizatorem logistycznym Konferencji NeoCentrum Nurse jest Centrum Doradczo-
Szkoleniowe PROVENA Monika Rutkowska-Drozd, 92-416 Łódź ul. Bolesława 
Krzywoustego 37, NIP 728-156-13-36. 

4. Uczestnikami konferencji mogą zostać pielęgniarki i położne pracujące na oddziałach 
noworodkowych, oddziałach intensywnej terapii i oddziałach dziecięcych w całej 
Polsce a także inne osoby sprawujące opiekę nad noworodkami (m.in. lekarze, 
fizjoterapeuci), zainteresowane przedstawianymi tematami. 

5. Udział w Konferencji wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Konferencji: www.neocentrumnurse.pl W 
formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu 
kontaktowego, zawód, miejsce pracy oraz numer prawa wykonywania zawodu. 

6. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma drogą mailową potwierdzenie od 
Organizatora wraz z danymi dostępowymi do platformy internetowej. 

7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Konferencji jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

8. Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

9. Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa Uczestnika w Konferencji. 

10. Udział w Konferencji będzie potwierdzony certyfikatem. 

11. Certyfikat uczestnictwa zostanie wystawiony po zamknięciu obrad Konferencji. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia certyfikatu osobie, która 
nie uczestniczyła w obradach. 

12. Po zakończeniu Konferencji uczestnicy zostaną poproszeni za pośrednictwem e-mail o 
wypełnienie ankiety satysfakcji udziału w wydarzeniu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konferencji, programu 
Konferencji oraz prelegentów w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. 

14. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Doradczo-Szkoleniowe PROVENA 
Monika Rutkowska-Drozd, 92-416 Łódź ul. Bolesława Krzywoustego 37, NIP 728-156-
13-36, REGON 100754693 

http://www.neocentrumnurse.pl/


15. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: biuro@provena.com.pl lub 
poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.neocentrumnurse.pl. 

16. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie 
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania 
związane z Konferencją. 

17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż 
Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do 
odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez 
Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest 
Konferencja. 

18. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych 
poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji 
(audio i/lub video i/lub foto). 

19. Kwestie nieobjęte Regulaminem Konferencji rozstrzyga Organizator. 

20. Regulamin Konferencji wchodzi w życie z dniem opublikowania. 

mailto:biuro@provena.com.pl
http://www.neocentrumnurse.pl/

