
Regulamin  
 użyczenia słuchawek do tłumaczenia symultanicznego oraz możliwości uczestniczenia 

w wykładach prowadzonych w technice „silence conference” podczas XXVII 
Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ w dniach 16 i 17 listopada 2019 roku 

 
 

1. Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (w skrócie PSLWMZ) 
będące Organizatorem XXVII Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ, w dniach 16 i 17 
listopada 2019 roku stwarza możliwość użyczenia uczestnikowi Kongresu słuchawek 
do odsłuchu tłumaczenia symultanicznego wykładów odbywających się w języku 
innym niż język polski oraz możliwości uczestniczenia w wykładach prowadzonych 
w technice „silence conference”. 

2. Organizator umieści w identyfikatorze uczestnika Kongresu specjalną kartę 
z symbolem słuchawki oraz imieniem i nazwiskiem wraz z miejscem na wpisanie 
aktualnego numeru telefonu uczestnika Kongresu. Karta ta jest podstawą do wzięcia 
w użyczenie jednego zestawu słuchawek. Uczestnik zobowiązany jest do 
własnoręcznego wpisania aktualnego numeru telefonu. Wpisując ww. numer 
uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie go w celu skontaktowania się z nim 
w przypadkach opisanych w dalszej części regulaminu.  

3. Na XXVII Międzynarodowym Kongresie PSLWMZ w dniach 16 i 17 listopada 2019 roku 
dostępne są trzy stanowiska użyczania słuchawek dla uczestników Kongresu – przed 
Halą V, przed salami Ballroom I i II oraz przed salą Kino 3D. 

4. Uczestnik Kongresu chcący wziąć słuchawki w użyczenie na czas trwania wykładu 
(wykładów, jeżeli odbywają się jeden po drugim), przekazuje obsłudze technicznej 
specjalną kartę identyfikacyjną ze swoim imieniem i nazwiskiem, wpisanym aktualnym 
numerem telefonu oraz symbolem słuchawek. W zamian za przekazaną kartę uczestnik 
otrzymuje od obsługi technicznej w użyczenie jeden zestaw słuchawek.  

5. Umowa użyczenia pomiędzy uczestnikiem Kongresu i Organizatorem zostaje zawarta 
z chwilą przekazania obsłudze technicznej specjalnej karty z symbolem słuchawki oraz 
imieniem i nazwiskiem wraz z wpisanym aktualnym numerem telefonu oraz odbioru 
użyczonych słuchawek. 

6. Wzięte w użyczenie słuchawki uczestnik Kongresu zobowiązuje się zwrócić najpóźniej 
po ostatnim wykładzie, w którym brał udział i użytkował użyczone słuchawki w danym 
dniu. 

7. Obsługa techniczna po sprawdzeniu zwracanych przez użytkującego słuchawek 
uczestnika Kongresu i stwierdzeniu, że nie są zniszczone lub uszkodzone, oddaje mu 
jego osobistą specjalną kartę z symbolem słuchawki, imieniem i nazwiskiem oraz 
wpisanym aktualnym numerem telefonu. Oddający użyczone słuchawki zobowiązany 
jest sprawdzić czy otrzymał swoją specjalną kartę z symbolem słuchawki, imieniem 
i nazwiskiem oraz wpisanym aktualnym numerem telefonu. Z chwilą zwrotu 
użyczonych słuchawek i wydaniem karty z symbolem słuchawki, imieniem 
i nazwiskiem oraz wpisanym aktualnym numerem telefonu uważa się za zakończenie 
umowy użyczenia. 

8. Użyczonych słuchawek biorący w użyczenie uczestnik Kongresu nie może wynosić poza 
teren Kongresu i nie może przechowywać w pokoju hotelowym do następnego dnia.  

9. Użyczonych słuchawek uczestnik Kongresu zobowiązuje się używać zgodnie 
z przeznaczeniem i właściwościami oraz niniejszym Regulaminem. 



10. Organizator nie wyraża zgody na przekazywanie przez uczestnika Kongresu karty 
z symbolem słuchawki, imieniem i nazwiskiem oraz wpisanym aktualnym numerem 
telefonu osobom trzecim z wyjątkiem obsługi technicznej, ani na oddawanie 
użyczonych słuchawek do korzystania osobom trzecim. 

11. W przypadku zgubienia, zniszczenia, niezwrócenia lub stwierdzenia przez obsługę 
techniczną uszkodzenia użyczonych słuchawek użytkujący je uczestnik Kongresu 
zostanie obciążony przez Organizatora kwotą 500 zł, stanowiącą równowartość 
użyczonych słuchawek. 

12. W przypadku niezwrócenia użyczonych słuchawek obsługa techniczna skontaktuje się 
z uczestnikiem Kongresu pod wskazanym na karcie numerem telefonu w celu ich 
odzyskania. W przypadku braku kontaktu z uczestnikiem Kongresu, zostanie on 
obciążony kwotą, o której mówi pkt 11 niniejszego Regulaminu.  

13. Organizator i chcący skorzystać z użyczenia przyjmują, że w momencie przekazania 
obsłudze technicznej specjalnej karty z symbolem słuchawki, imieniem i nazwiskiem 
oraz wpisanym aktualnym numerem telefonu, uczestnik Kongresu chcący skorzystać 
z użyczenia słuchawek akceptuje niniejszy Regulamin oraz fakt ewentualnego 
obciążenia go kwotą, o której mowa w punkcie 11., w przypadku zagubienia, 
zniszczenia, uszkodzenia lub niezwrócenia użyczonych słuchawek. 

14. Każdy uczestnik Kongresu, który skorzystał z użyczenia słuchawek przez Organizatora 
powinien swoją specjalną kartę z symbolem słuchawki, imieniem i nazwiskiem oraz 
wpisanym numerem telefonu przechowywać przez okres jednego roku od daty 
zakończenia Kongresu. Karta ta może być dowodem w przypadku wystąpienia 
Organizatora z roszczeniem wobec uczestnika Kongresu w przypadku, gdy zaistnieją 
okoliczności określone w punkcie 11. niniejszego Regulaminu.  

15. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego uczestnika Kongresu, który korzysta 
z użyczenia przez Organizatora słuchawek.  
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