Regulamin Konkursu
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do
lekarzy ortopedów – członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego(dalej jako „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Zarząd Polskiego
Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Lindleya 4, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydziale Gospodarczym pod nr KRS 0000122867.
3. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia Centrum Kongresowe PLUS Sp. z o.o. z siedzibą
w Zakopanem, która uprawniona jest do podejmowania wszelkich czynności faktycznych
związanych z przyjmowaniem i przechowywaniem zgłoszeo konkursowych.
4. Konkurs trwa od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. r. (dalej jako
„Termin Konkursu”).
5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.
6. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywad
jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
7. Tematem konkursu jest ortopedia i traumatologia.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może byd każda osoba fizyczna, która:
- posiada pełną zdolnośd do czynności prawnych,
- jestlekarzem ortopedą,
- jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,
-będzie brała udział w 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego w Krakowie (dalej jako „Zjazd”)
- prześle pracę konkursową w wymaganym terminie
określona w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”).
2. Przesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Polskie
Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya
4 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale
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Gospodarczym pod nr KRS 0000122867 oraz podmioty współpracujące tj. LPT Group Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdaoskiej 126/128 i Centrum Kongresowe PLUS Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 35/14 34-500 Zakopane.
Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane w celu prawidłowej realizacji
Konkursu, ustalenia laureatów Konkursu, realizacji praw do nagrody.
Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich
poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu
co do ich przetwarzania przez Organizatora. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie
można składad bezpośrednio na adres mailowy:42zjazd@trip.pl.
Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów
związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w
przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania
się w związku z Konkursem.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości
imienia i nazwiska Uczestnika, w przypadku zostania przez niego Zwycięzcą.
§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Każdy Uczestnik może przesład tylko jedną pracę podlegającą ocenie.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno spełniad następujące warunki:
a) nie może zawierad treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów
innych niż Organizator;
b) musi stanowid przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostad
stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu
przysługiwad pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej pracy, które nie
mogą byd w jakikolwiek sposób ograniczone prawami osób trzecich;
c) nie może naruszad jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich i dóbr osobistych;
d) musi byd sporządzone w języku polskim;
4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe nie spełnia któregokolwiek z
warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegad ocenie, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Z udziału w Konkursie
zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w § 2
Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o jego wykluczeniu z
Konkursu i jego przyczynach.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisje składające się z 4 zespołów
naukowych (dalej jako „Komisja Konkursowa”).

6. Komisje Konkursowe będą oceniały odpowiedzi pod kątem następujących kryteriów:
a) merytorycznych,
b) innowacyjnych,
c) sposobu przedstawienia tematu pracy.
8. Komisja Konkursowa, spośród zgłoszonych prac wyłoni 4 które w ocenie Komisji
Konkursowej są najlepsze i spełniają kryteria określone w Regulaminie i przyzna ich
autorom nagrodę (dalej jako „Zwycięzcy”) wymienioną w §4. pkt. 1.
9. Nazwiska i imiona Zwycięzców, zostaną opublikowane na stronie www.ptoitr.pl oraz na
stronie Zjazdu w terminie do 7 dni od daty zakooczenia Konkursu.

§4. NAGRODY
1. Nagrodami w konkursie są 4 nagrody pieniężne w wysokości 3.300 zł brutto (zwycięzca
po odliczeniu podatku dostaje na rękę 3.000 zł)
2. Z jednego tematu Komisja wybiera jedną pracę i nagradza jej twórcę lub zespół twórców.
3. Nagrody wręczone zostaną w gotówce w ostatni dzieo Zjazdu podczas ceremonii
zamknięcia.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie
nagrody.
5. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Od łącznej
wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na
poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie
do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2032) i odprowadzi do właściwego urzędu
skarbowego.

§5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnicy winni zgłaszad w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia zakooczenia Konkursu.
2. Reklamacje należy zgłaszad drogą elektroniczną przesyłając wiadomośd na adres
42zjazd@trip.pl.W tytule wiadomości należy wpisad „KONKURS”. Reklamacja powinna
zawierad imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie
później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji poprzez wiadomośd e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w
reklamacji.
4. Organizator Konkursu o którym mowa w § 1 pkt 2 regulaminu ponosi odpowiedzialnośd
za jego prawidłowe przeprowadzenie, wykorzystanie danych osobowych uczestników
oraz sposób rozpatrzenia reklamacji.

§7. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zjazdu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od
przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016, poz. 471 z późn. zm.).

