Regulamin
Portal www.szkolenia.ptfarm.pl jest internetowym systemem szkoleniowym Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego, upowszechniającym i aktualizującym wiedzę w zakresie
nauk medycznych i farmaceutycznych, wspomagającym tradycyjny tok kształcenia kursami i
szkoleniami na platformie internetowej.
Część merytoryczna systemu jest tworzona przez pracowników naukowych polskich uczelni,
a portal internetowy został wykonany przez firmę KAMSOFT S.A.
Kursy „ciągłego szkolenia farmaceutów” znajdujące się na platformie
www.szkolenia.ptfarm.pl są kursami odpłatnymi. Opłata za każdy kurs jest wpisana w
informacji o nim. Opłaty mogą być wnoszone indywidualnie lub grupowo.
Opłatę za kurs należy uregulować przelewem bankowym na konto Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego nr 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281 – z dopiskiem wygenerowanym
przez serwis.

Uczestnikami szkoleń mogą być: farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, technicy farmacji oraz
absolwenci i studenci uczelni i szkół medycznych, którzy wyrażą chęć przystąpienia do
danego szkolenia, wypełnią formularz zgłoszeniowy na dany wykład/ kurs i potwierdzą
przynależność do wymienionych grup zawodowych. Za udział w kursach internetowych po
zaliczeniu testu egzaminacyjnego uczestnik otrzymuje imienny certyfikat, który jest podstawą
do rozliczenia punktów edukacyjnych.

Rejestracja
Osoba, chcąca wziąć udział w kursie jest zobowiązana do:
- założenia konta na portalu edukacyjnym www.szkolenia.ptfarm.pl tj. wypełnienia
formularza zgłoszeniowego i tym samym zarejestrowania się do platformy
szkolenia.ptfarm.pl. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków
niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystywanie podanych informacji w celach informacyjnych, edukacyjnych,
statystycznych i marketingowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997
r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) użytkownikom portalu przysługuje w
każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
- dopuszczenie do uczestnictwa w wybranym kursie otrzymuje farmaceuta po uregulowaniu
należności za dany kurs.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym
oraz do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny.
Bezpośrednio po rejestracji, przed potwierdzeniem zawodu oraz naszej weryfikacji
użytkownicy systemu nie mają dostępu do treści wykładów oraz zawartości informacyjnych
baz danych. W przypadku farmaceutów wymagane jest - dokonywane automatycznie przez
administratorów systemu - potwierdzenie członkostwa w wybranej w trakcie rejestracji

Okręgowej Izbie Aptekarskiej, natomiast technicy farmacji proszeni są o przesłanie oryginału
pocztą tradycyjną (na adres: Szkolenia PTFarm, ul. Długa 16, 00-238 Warszawa) lub w wersji
elektronicznej (na maila: szkolenia@ptfarm.pl lub faks (0-22) 635 84 43 z dopiskiem
„szkolenia PTFarm”) zeskanowanego potwierdzenia podpisanego przez kierownika apteki.
Otrzymanie maila z prawem dostępu do kursu (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i
jego opłaceniu) jest jednoznaczne z możliwością uczestniczenia w nim.

Realizacja szkoleń

Materiały szkoleniowe, udostępnione uczestnikom kursu, podlegają zapisom praw
autorskich. Kopiowanie, edytowanie, publikowanie, wykorzystywanie fragmentów lub
całości materiałów, w celach innych niż szkoleniowe, jest prawnie zabronione.
Za udział w kursie realizowanym metodą internetową i zaliczenie testu przysługują tzw.
twarde punkty edukacyjne - 1 punkt za każdą godzinę wykładową, nie więcej niż 25
punktów edukacyjnych za cały kurs. Każdej godzinie wykładowej kursu odpowiada pięć
pytań testowych.
Minimalna liczba prawidłowych odpowiedzi niezbędna do zaliczenia kursu/wykładu oraz
czas rozwiązywania testu są każdorazowo określane przez Zespół i podane przy informacji
o danym kursie.
Zaliczenie testu stanowi podstawę wydania Certyfikatu, potwierdzającego ukończenie kursu i
uzyskanie należnej liczby punktów edukacyjnych.
Certyfikaty będą przesyłane do uczestników kursów za pośrednictwem poczty. Certyfikat jest
jedynym dokumentem, na podstawie którego będą potwierdzane wpisy punktów
edukacyjnych w karcie ciągłego szkolenia.

Ustalenia końcowe

Regulamin obowiązuje użytkownika od czasu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Przedstawiane w ramach szkoleń treści mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie stanowią
wykładni prawnej.
W przypadkach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy
prawa.
Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane są na stronie internetowej szkolenia.ptfarm.pl i
wchodzą w życie po upływie 24 godzin od ich opublikowania.
Uwagi i pytania prosimy kierować tylko na adres: szkolenia@ptfarm.pl. oraz telefonicznie (022) 831 02 41 22 w. 12 w godzinach 9.00-16.00.

