Medicii înscriși la Conferința Națională Interdisciplinară Alergologie & Pneumologie trebuie să
respecte Regulamentul oficial al evenimentului (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

REGULAMENT OFICIAL
Important! Manifestarea se adresează medicilor ce aparțin următoarelor specialități: pneumologie,
alergologie, medicină de familie, medicină internă (aceste specialități sunt incluse în grupul țintă al
manifestării).
1. Chiar dacă înregistrarea a fost făcută online, pe site-ul conferinței, pentru ca înscrierea să fie
definitivată, este necesară semnarea listei de prezență disponibilă la desk-ul de înregistrare
aflat în lobby-ul Hotelului Ramada Parc. Lista de participanți de la eveniment va conține doar
persoanele care au primit confirmare de participare.
2. Înregistrarea participanților se realizează sâmbătă, 10 februarie 2018, doar în intervalul orar
08,00 – 09,00. Participanților care vor ajunge la desk-ul de înregistrare după ora 09,00 nu li
se va garanta accesul în sala de conferință.
3. Participanții sunt invitați în sală doar după semnarea listei de prezență și ridicarea ecusonului
de participant și a materialelor conferinței.
4. Chiar dacă înregistrarea online a fost efectuată și participantul a definitivat înscrierea la
conferință prin semnarea listei de prezență, pentru emiterea și eliberarea certificatului cu
credite EMC, este necesară participarea la tot programul conferinței.
5. Materialele conferinței vor fi acordate în ordinea „primul venit, primul servit", în limita
stocului disponibil.
6. Accesul în sala de eveniment este permis doar participanților care aparțin specialităților
vizate și care au primit confirmarea expresa de participare.
7. Accesul în sala de eveniment, precum și în celelalte zone unde se desfășoară conferința sau în
alte spații destinate evenimentului, se face în funcție de capacitatea sălii, respectiv a zonei.
Organizatorii NU vor permite accesul în sală după atingerea capacității maxime a sălii. Toți
participanții la eveniment trebuie să respecte regulile generale de prevenire și stingere a
incendiilor, precum și normele de conduită aplicabile în cadrul locației unde se desfășoară
evenimentul.
8. Certificatele de participare se vor elibera doar medicilor care au semnat lista de prezență și
au participat la programul conferinței. Certificatele vor fi eliberate doar celor care vor veni
personal la desk-ul de înregistrare, unde vor trebui să semneze pentru ridicarea certificatului.

Nota: prezentul regulament de participare se poate modifica fără un anunț în prealabil din partea
organizatorilor.

