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31 maja 2021 r. 

Regulamin konferencji  
Biotechnologia w rozrodzie koni 

Zakład Stado Ogierów Książ 
15-16 Października 2021 r. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Konferencja Biotechnologia w rozrodzie koni odbędzie się w dniach  

15-16 października 2021 r. w Zakład Stado Ogierów Książ  
przy ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych 

2. Głównym organizatorem konferencji są Vetpraktyki.pl prowadzące działalność 
gospodarczą pod nazwą firmy Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając z siedzibą  
w 05-500 Piaseczno, ul. Łabędzia 23 NIP 521-283-61-60  
Współorganizatorem jest: Sassebi.pl – Alina Palichleb GFE Polska – Centrum 
Rozrodu Koni, Uniwersytet Jagielloński. 

 
II. Zasady uczestnictwa 

 
1. Program konferencji znajduje się na stronie internetowej www.vetpraktyki.pl. 

Główny organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach 
programu główny organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą 
mailową (dotyczy zarejestrowanych uczestników). 

2. Udział uczestnika w konferencji możliwy jest po: 
a) rejestracji na stronie konferencji www.vetpraktyki.pl z podaniem pełnych 

danych osobowych dotyczących m.in: imię i nazwisko, numer kontaktowy, 
adres e-mail, tytuł naukowy, zawód, numer dyplomu, inne 

b) dokonaniu opłaty za udział w konferencji  
na konto 69253000082068101263130001 
Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając,  
05-500 Piaseczno, ul. Łabędzia 23, NIP: 521-283-61-60  
najpóźniej do 7 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji; 

c) potwierdzeniu przez głównego Organizatora zaksięgowania wpłaty, 
d) rejestracji w dniu konferencji przy stanowisku Organizatora. 

3. Rejestracja na stronie www.vetpraktyki.pl jest równoznaczna z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu przez uczestnika. 
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4. Termin nadsyłania zgłoszeń/rejestracji na konferencję upływa z dniem 1 
października 2021 r. lub do momentu wyczerpania miejsc. Informacja ta będzie 
umieszczona na stronie www.vetpraktyki.pl 

5. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, 
uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa. 

6. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora,  
które uniemożliwią przeprowadzenie wydarzenia w wyznaczonym terminie, 
uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu,  
a uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

7. Organizator informuje, iż ilość uczestników jest ograniczona. 
 
 
III. Opłata konferencyjna 

 
1. Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały 

konferencyjne oraz poczęstunek w czasie przerw kawowych, obiad oraz kolację 
2. Informacje o opłatach za bilet i warunkach rejestracji publikowane są na stronie 

internetowej www.vetpraktyki.pl 
3. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
4. Koszt uczestnictwa zależy od wyboru biletu. 
5. Uczestnik korzystający z biletu dla technika weterynarii musi przesłać 

organizatorom konferencji nr dyplomu potwierdzającego jego zawód. 
6. Uczestnik korzystający z biletu studenckiego musi okazać aktualną legitymacją 

studencką podczas rejestracji. 
7. W przypadku braku okazania ważnej legitymacji studenckiej, uczestnik będzie 

musiał dopłacić kwotę różnicy biletu pomiędzy biletem normalnym a studenckim. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty w 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa. 
9.  Opłata za konferencję wniesiona przez zarejestrowanego uczestnika może zostać 

zaliczona na poczet innego uczestnika, po uprzednim poinformowaniu głównego 
organizatora na adres: vetpraktyki@vetpraktyki.pl o zmianie, jeżeli informacja ta 
zostanie przekazana organizatorowi w terminie 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem konferencji. 
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IV. Cennik konferencji. 

W terminie do 31 sierpnia, wpłata do 7 dni od rejestracji, nie później niż do 7 września: 
   850 zł za osobę - Lekarze weterynarii i hodowcy 
   600 zł za osobę - Technicy weterynarii i studenci (nie dotyczy lekarzy i hodowców). 
2 500 zł za osobę - Udział w konferencji oraz warsztatach OPU (warsztaty przewidziane dla 
maksymalnie 8 uczestników, przy zgłoszeniu w wiadomości proszę wpisać WARSZTATY OPU) 

W terminie po 31 sierpnia, wpłata do 7 dni od rejestracji: 
 1000 zł za osobę - Lekarze weterynarii i hodowcy 
   700 zł za osobę - Technicy weterynarii i studenci (nie dotyczy lekarzy i hodowców). 
3 000 zł za osobę - Udział w konferencji oraz warsztatach OPU (warsztaty przewidziane dla 
maksymalnie 8 uczestników, przy zgłoszeniu w wiadomości proszę wpisać WARSZTATY OPU) 
 
10 % zniżki dla uczestników poprzednich konferencji i warsztatów Vetpraktyki.pl i Sassebi.pl, 
zniżka nie dotyczy warsztatów. 

W ramach kosztów konferencji zapewniamy: tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe 
pierwszego i drugiego dnia, obiad i kolację pierwszego dnia, przejazd tramwajem i 
zwiedzanie Zamku Książ. 

W ramach kosztów konferencji i warsztatów zapewniamy: tłumaczenie symultaniczne w 
trakcie konferencji, przerwy kawowe pierwszego i drugiego dnia, obiad i kolację pierwszego 
i drugiego dnia, przejazd tramwajem i zwiedzanie Zamku Książ. 

UWAGA: Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej 
dotyczącej potwierdzenia rejestracji i kosztów uczestnictwa w konferencji. 
W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie unieważniamy rejestrację. 

Numer konta: 69253000082068101263130001 
Przychodnia Weterynaryjna Sylwester Zając 
ul. Łabędzia 23, 05-500 Piaseczno 
z dopiskiem: “Biotechnologia – Imię i Nazwisko”. 

Rejestracja po 31 sierpnia skutkuje wyższą opłatą. 
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V. Bezpieczeństwo 

 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestników,  

które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania konferencji. 
2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP  

i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja. 
3. Uczestnik nie ma prawa podchodzić do koni bez zgody prowadzącego konferencję  

i właściciela konia. 
 
VI. Odpowiedzialność uczestnika 

 
1. Uczestnik zobowiązuje się stosować do wymagań niniejszego regulaminu, jak 

również stosowania się podczas konferencji do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji 
i poleceń organizacyjno- technicznych przedstawicieli organizatora. 

2. Podczas konferencji w szczególności zabroniona jest: 
a) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie napojów alkoholowych, 
b) sprzedaż, podawanie oraz spożywanie narkotyków oraz innych środków 

odurzających w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 
2005 roku, 

c) wnoszenie broni palnej i innych niebezpiecznych przedmiotów na teren 
konferencji, 

d) palenie tytoniu, w tym e-papierosów, poza miejscami do tego wyznaczonymi. 
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za poniesione przez siebie 

zniszczenia na terenie, w którym ma miejsce konferencja. 
 
VII. Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator Vetpraktyki.pl 
prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą firmy Szkolenia Weterynaryjne 
Sylwester Zając z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Łabędzia 23. 

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia konferencji,  
w tym stworzenia listy uczestników, a także w celu dokonania rozliczeń z tytułu 
opłat za konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za 
konferencję lub innych. 

3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w celu organizacji konferencji, w tym stworzenia listy uczestników. 

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy 
oraz żądania usunięcia. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji. 
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6. Główny Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego 
do prze-prowadzenia rejestracji w tym w szczególności opłaty za udział w 
konferencji. 

7. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu 
bazach, bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora Danych 
Osobowych. 

8. Podczas konferencji Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i wideo. 
Uczestnictwo w konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku każdego z Uczestników, prelegentów i prowadzących w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych. 

 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

Uczestnicy konferencji nie mogą rejestrować przebiegu konferencji i prezentacji poprzez 
robienie zdjęć i nagrywanie filmów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o którym fakcie 
będzie informował na stronie internetowej www.vetpraktyki.pl 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie konferencji. 

 
 
Organizatorzy konferencji: 

Vetpraktyki.pl – Szkolenia Weterynaryjne Sylwester Zając 
Sassebi.pl – Alina Palichleb  
GFE Polska – Centrum Rozrodu Koni 
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR 
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