Regulamin Konferencji
"Ratownictwo w zintegrowanym systemie, pt. „Osoba
z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych
przyczyn – postępowanie interwencyjne i ratunkowe”,
29-30.05.2018 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1 Konferencja "Ratownictwo w zintegrowanym systemie, pt. „Osoba z zaburzeniami
psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych przyczyn – postępowanie
interwencyjne i ratunkowe” zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się
w dniach 29-30.05.2018 r. w Słupsku.
1.2 Organizatorami Konferencji są:
 Zakład Ratownictwa Medycznego, Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 Szkoła Policji w Słupsku,
Współorganizatorzy:
 Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie,
 Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Pracownia
Umiejętności Praktycznych, Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
Podmioty zaproszone do współpracy:
 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
 Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
1.3 Lokalizacja Konferencji - Szkoła Policji w Słupsku, ul. Jana Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk.
1.4 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników.
1.5 Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i inni
profesjonaliści medyczni, zdrowia publicznego, strażacy, policjanci, funkcjonariusze Straży
Granicznej, żołnierze oraz wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie
ratownictwa.
1.6 W ramach Konferencji przewidziane są sesje naukowe, sesje szkoleniowe i towarzyszące
imprezy.
1.7 Oficjalny serwis internetowy Konferencji, zawierający aktualizację programu Konferencji
i informacje organizacyjne, znajduje się pod adresem:
www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
www.apsl.edu.pl/nauka/konferencje
adres e-mail do kontaktów:
 przewodnicząca komitetu organizacyjnego: krystyna.ziolkowska@apsl.edu.pl
 wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego: tomasz.gid@spslupsk.policja.gov.pl
 sekretarz konferencji: magdalena.tanska@apsl.edu.pl

2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji, która odbywa się poprzez przesłanie karty
uczestnictwa na adres Akademii Pomorskiej w Słupsku lub skrzynkę e-mail sekretarza
Konferencji.
2.1.2 Uiszczenie opłaty podanej przez Organizatora. Opłata służy pokryciu kosztów
Konferencji.
2.2 Opłatę za Konferencję, wg danych znajdujących się na stronie internetowej Konferencji
www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
www.apsl.edu.pl/nauka/konferencje
należy wpłacić na konto Konferencji.
2.3 W przypadku rezygnacji lub nieobecności zgłoszonego uczestnika, z przyczyn niezależnych
od organizatora należność za uczestnictwo nie podlega zwrotowi.
3. W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnikowi przysługuje
 udział w sesjach tematycznych konferencji
 udział w sesjach szkoleniowych
 materiały konferencyjne
 przerwy kawowe i obiad
4. Uczestnik Konferencji otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej pt. ”Ratownictwo w zintegrowanym systemie” wraz z punktami
edukacyjnymi, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 r., Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1884).
5. Podczas trwania Konferencji, w recepcji będą dokonywane wpisy do książeczek
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie podanych danych
rejestracyjnych i certyfikatów uzyskanych podczas warsztatów szkoleniowych. Książeczki
będzie można odebrać po zakończeniu Konferencji.
6. Transport i zakwaterowanie Uczestnicy organizują we własnym zakresie.
7. Wejście i przemieszczanie się po terenie Szkoły Policji w Słupsku możliwe jest przez każdego
Uczestnika Konferencji po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości, pobraniu w biurze
przepustek i umieszczeniu w widocznym miejscu identyfikatora.

