
REGULAMIN PRZEDKONGRESOWYCH WARSZTATÓW DLA LIDEREK  

KONGRESU KOBIET WETERYNARII 

23 września 2022 rok. 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem Przedkongresowych Warsztatów dla Liderek Kongresu Kobiet Weterynarii w 
dniu 23.09.2022 jest Novatika Anna Dominiak z siedzibą w Sieprawiu przy ul. Zarusinki 93., 
kod pocztowy 32-447, REGON: 356808440 NIP 9451807844 

2. SPOSÓB ZGŁOSZENIA  

Uczestnik może zgłosić swój udział w Warsztatach wykorzystując elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.kobietyweterynarii.pl 

3. WARUNKI UDZIAŁU 

Warunkiem udziału w Warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poprzez 
formularz w formie elektronicznej) i uiszczenie opłaty na podstawie faktury proforma 
najpóźniej do 31.08.2022 lub poprzez system płatności elektronicznych.  

Na warsztatach jest przewidzianych maksymalnie 30 uczestników, w przypadku wyczerpania 
limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, 
sprawy bieżące oraz finansowe jest Anna Dominiak – Novatika Anna Dominiak, zwana dalej 
Novatika. Pierwszeństwo uczestnictwa w Warsztatach mają osoby, które zarejestrowały się 
na Ogólnopolski Kongres Kobiet Weterynarii. 

Organizatorzy kongresu informują o konieczności spełniania wymogów sanitarno-
epidemicznych, w czasie trwania Warsztatów. Z tego powodu Organizator zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, np. przedstawienia ważnego certyfikatu 
zaszczepienia p-ko CoVID-19 lub wyniku negatywnego testu, wykonanego 48h przed 
wydarzeniem, jeśli ustawodawca tego będzie wymagał. 

4. REZYGNACJA  

Rezygnację z udziału w Kongresie   należy zgłaszać pisemnie - wysyłając informację na 
biuro@kobietyweterynarii.pl i potwierdzić telefonicznie. W przypadku uiszczenia opłaty za 
uczestnictwo i złożenia rezygnacji z udziału do 31.08.2022 opłata będzie zwracana z 
potrąceniem opłaty manipulacyjnej 500 PLN netto plus 23% VAT. W przypadku uiszczenia 
opłaty i złożenia rezygnacji z udziału w terminie po 1 września 2022 opłata za uczestnictwo 
nie będzie zwracana. 

5. OPŁATY  

Wysokość opłaty konferencyjnej za Przedkongresowe Warsztaty dla liderek wynosi 894 PLN 
netto + 23% VAT, dla członków PSLWMZ przysługuje zniżka w wysokości 50 PLN i wynosi 844 
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PLN netto + 23% VAT. Potwierdzenie członkostwa uczestnika poświadczamy w biurze 
PSLWMZ.  

Cena udziału w Przedkongresowych Warsztatach dla liderek zawiera: uczestnictwo w 
warsztatach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat uczestnictwa. Warsztaty 
odbywają się w godzinach 15.00-19.00. Cena uczestnictwa nie zawiera cen noclegów, 
dojazdu oraz parkingu. 

Opłatę, która obejmuje udział w Przedkongresowych Warsztatach dla liderek należy przelać 
na konto Organizatora wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, której 
opłata dotyczy lub przy pomocy systemu płatności elektronicznej na stronie rejestracji. 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

mBank Nr rachunku: 45 1140 2004 0000 3502 8213 1180 

Novatika Anna Dominiak z siedzibą w Sieprawiu przy ul. Zarusinki 93, kod pocztowy 32-
447, REGON: 356808440 NIP 9451807844 

5. WARUNKI ORGANIZACYJNE WARSZTATÓW. 

Przed rozpoczęciem warsztatów, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 
zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące warsztatów. 
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat udziału. 
Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom szkolenia chronione są prawem 
autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione. 
 

6. WARUNKI ODWOŁANIA KONGRESU  

Organizator ma prawo odwołać termin Warsztatów w przypadku niezebrania wystarczającej 
grupy uczestników. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub 
organizacyjnych Warsztaty  w zaplanowanym terminie nie będą mogły się odbyć, Novatika  
niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin lub inną 
formę szkolenia. 
Novatika  ani uczestnik nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły 
wyższej, która oznacza zdarzenie niezależne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do 
zapobieżenia. 

6. DANE KONTAKTOWE: 
Anna Dominiak tel. 696 404 936 

biuro@kobietyweterynarii.pl 

www.kobietyweterynarii.pl  

Siepraw, 30.05.2022 
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