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Regulamin Konkursu  

„Nagroda dla Młodego Naukowca”  

 

 

Postanowienia Ogólne 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzanego pod nazwą „Nagroda dla 

Młodego Naukowca” („Konkurs”), w tym uczestnictwa, przebieg oraz zasady przyznawania nagród.  

2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – Sekcja Krążenia Płucnego (dalej 

nazywana Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000204939, NIP: 954-21-39-638. 

3.  Konkurs rozpoczyna się 01.07.2021 i trwa do 30.09.2021 włącznie. („Okres Obowiązywania 

Konkursu”).  

 

Warunki Uczestnictwa 

§ 2 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być członek Sekcji Krążenia Płucnego.  

2. Udział w Konkursie zgłasza się poprzez wypełnienie i zgłoszenie Organizatorowi formularza 

zgłoszeniowego  („Zgłoszenie”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz 

dołączenie pracy. 

3. Każdy Uczestnik może przekazać Organizatorowi dowolną ilość Zgłoszeń w Okresie 

Obowiązywania Konkursu, jednak nagroda zostanie przyznana tylko pracy z najwyższym 

wskaźnikiem Impact Factor. 

4. Formularz wraz ze Zgłoszeniem powinien zostać wysłany na adres email: skp@ptkardio.pl w 

terminie do 30.09.2021 do północy. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik w szczególności: 

a. zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie, 

b. podaje swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres 

zamieszkania, numer konta bankowego ………………………… celem kontaktu z Uczestnikiem 

w razie ewentualnego przyznania nagrody i jej rozliczenia,  

c. oświadcza, że są mu znane, i że akceptuje warunki Konkursu określone Regulaminem  

i zobowiązuje się do ich przestrzegania;  
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d. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora do celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu – poprzez podpisanie i dołączenie do 

zgłoszenia zgody, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 7. Prawidłowe przystąpienie do Konkursu wymaga przekazania Organizatorowi poprawnie 

wypełnionego formularza w terminie i w sposób określony w Regulaminie.  

 

Przebieg Konkursu 

§ 3 

1. Formularze wraz ze zgłoszeniami zbierane są przez Organizatora i przekazywane komisji powołanej 

do rozstrzygnięcia Konkursu („Komisja”). 

2. W skład Komisji wchodzi Kapituła Zarządu Sekcji Krążenia Płucnego („Członkowie Komisji”) 

3. Zasady oceny Zgłoszeń ustalane są w ramach Komisji, przy czym, dokonując oceny Komisja będzie 

brała pod uwagę tylko prace spełniające poniższe warunki: 

- najwyższy wskaźnik Impact Factor. 

- nagrodę może otrzymać naukowiec, który pomiędzy 12 października 2020 a 30 września 2021 roku 

opublikował jako pierwszy autor, pracę z zakresu chorób krążenia płucnego w piśmie o najwyższym 

wskaźniku Impact Factor.  

- praca powinna pochodzić w całości z polskiego ośrodka i powinna być oryginalna. Dopuszczane 

będą polskie prace wielośrodkowe. Jeśli pismo publikuje pracę on-line i w formie drukowanej w 

różnym terminie, brana będzie pod uwagę pierwsza data publikacji (dotyczy również publikacji e-

pub, ahead of print). 

- przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów, którzy przed dniem 30 września 2021 roku nie 

ukończyli 40 roku życia. 

4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony podczas corocznej konferencji Sekcji Krążenia Płucnego  

a następnie zostanie umieszczony na stronie internetowej Sekcji Krążenia Płucnego i stronie 

internetowej konferencji oraz zakomunikowany bezpośrednio laureatom Konkursu drogą mailową. 

5. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu na ich rachunek bankowy wskazany  

w Zgłoszeniu przez osoby nagrodzone w Konkursie („Laureat”). 

 

Zwycięzcy i nagrody 

§ 4 

1. W Konkursie przyjęty jest stopniowany system nagradzania. Nagroda przypada poszczególnym 

Laureatom w różnej wysokości w zależności od miejsca, które zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji 

zajęło ich Zgłoszenie. 

2. Laureatom Konkursu przyznana zostanie nagroda w wysokości: 

a. kwota 5000,00 zł. w przypadku zajęcia miejsca I, 
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b. kwota 4000,00 zł. w przypadku zajęcia miejsca II, 

c. kwota 3000,00 zł.  w przypadku zajęcia miejsca III, 

d. kwota 2000,00 zł. za otrzymanie wyróżnienia. 

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników 

Konkursu. 

4. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią prawa 

do Nagrody. 

6. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa  

w Konkursie wskazanych w §2 Regulaminu, osoba taka traci prawo do Nagrody.  

7. W przypadku nieprzyjęcia Nagrody przez Laureata oraz w przypadku braku możliwości 

skontaktowania się z nim przez kolejne 7 dni od terminu ogłoszenia wyniku Konkursu,  

o którym mowa w §3 ust. 5 Regulaminu, a także w przypadku gdyby podane dane okazały się 

nieprawdziwe lub nieprawidłowe - prawo Laureata do Nagrody wygasa.  

 

Zasady opodatkowania  

§ 5 

 

Reklamacje  

§ 6 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować 

Organizatora. 

2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz  

z podaniem uzasadnienia, na adres mailowy skp@ptkardio,pl w terminie 7 dni od daty zakończenia 

Konkursu, tj. od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, zgodnie treścią §3 ust. 5 Regulaminu. 

3.  Reklamacje, których przedmiotem jest kwestionowanie oceny Zgłoszenia Uczestnika dokonanej 

przez Komisję, nie będą uwzględniane. Zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu zasady oceniania Zgłoszeń 

ustala Komisja, a ocena Zgłoszeń dokonywana jest przez członków Komisji, którzy ocen dokonują 

według swojego uznania.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich 

otrzymania.  

5.  Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.  

 

Dane osobowe 

§ 7 
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1. Administratorem danych osobowych Uczestników („Dane”) jest PTK (z siedzibą w Warszawie (kod: 

00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2). Administrator powołał IOD, z którym można się 

skontaktować mailowo pod adresem: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl 

2. Podanie Danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Odmowa podania Danych uniemożliwia 

złożenie wniosku i uczestniczenie w Konkursie. Do każdego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie 

objętym Regulaminem winna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i informacji 

przekazanych w formularzu zgłoszeniowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz 

PTK w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności 

dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące 

usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe. 

4. Dane nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Dane nie będą profilowane ani automatyzowane. 

5.  Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt a), c), f), RODO, wyłącznie w celu przeprowadzenia 

konkursu przewidzianego Regulaminem oraz w przypadku przyznania Nagrody Naukowej lub 

Nagrody za Publikacje – Dane osoby, której Nagroda Naukowa lub Nagroda za Publikacje została 

przyznana - w celu jej rozliczenia, tj. przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń 

oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych 

wymagających przetwarzania Danych. Po upływie wskazanych okresów Dane zostaną zniszczone. 

6. Skargę dotyczącą przetwarzania Danych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

7.. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo sprostowania Danych, dostępu do Danych, do 

usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania Danych. Żądanie, o którym mowa winno zostać 

przesłane na adres:. ptkczlonkowie@gbbsoft.pl 

8. Osobie, której Dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych 

oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. Żądanie, o którym mowa winno 

zostać przesłane na adres: ptkczlonkowie@gbbsoft.pl. 

 

Postanowienia końcowe  

§ 8 

1. Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia 

Konkursu. 
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2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy, związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem, 

b) niezależne od niego problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją  

bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na wynik Konkursu.  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie  

z podaniem przyczyn do wiadomości Uczestników. 

5.   Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 

zasadach określonych w Regulaminie.  

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego 

prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.  
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Załącznik nr 2 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę 

dla Młodego Naukowca 

 

 

„Ja, niżej podpisana/y, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

i informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu o Nagrodę dla Młodego Naukowca 

(„Konkurs”) przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Krążenia Płucnego 

(„PTK”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-193), przy ulicy Stawki 3a lokal 1-2, przez PTK w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz jej rozliczenia w przypadku jej przyznania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.  

 

 

 

 

               ……………………….……………                                        …….…………………… 

czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę                                     data złożenia podpisu 

 


