Regulamin konkursu „W sprawie zdrowia”
na najlepsze prace naukowe na temat samoleczenia, samoopieki i samozarządzania zdrowiem
autorstwa młodych naukowców

1. Warunki ogólne Konkursu
1.1 Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest Fundacja Obywatele Zdrowo
Zaangażowani z siedzibą w Warszawie (kod 01-059) przy ulicy Okopowej 45/64, Warszawa,
wpisana do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000612325, numer NIP: 5272766457 zwana dalej „Organizatorem”.
1.2 Sponsorem Konkursu jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod 02-822) przy
ulicy Poleczki 35 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000347815, numer NIP: 7010219241 .
1.3 Sponsor Konkursu jest fundatorem i wydającym nagrody w Konkursie.
1.4 Celem Konkursu jest:
1.4.1

promocja aktywności naukowej związanej z badaniem zjawiska samoleczenia,
samoopieki i samozarządzania zdrowiem w Polsce i na świecie,

1.4.2

popularyzacja wiedzy na temat odpowiedzialnego, nowoczesnego i świadomego
podejścia do samoleczenia.

1.5 Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”).
1.6 Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony poprzez podanie go Uczestnikom Konkursu na
stronie internetowej http://obywatelezz.pl/konkurs (dalej „Strona konkursowa”).
1.7 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. Czas trwania Konkursu
2.1 Konkurs trwa w okresie od dnia 06.05.2016 roku do dnia 2.11.2016. Po zakończeniu
Konkursu nastąpi wyłonienie zwycięzców.

3. Zasady Konkursu
3.1 Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią
niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia oraz spełniły wszystkie warunki
w nim określone.
3.2 W Konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego
i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków oraz
absolwenci studiów pierwszego bądź drugiego stopnia, którzy obronili pracę dyplomową
nie wcześniej niż dwa lata przed terminem zgłoszeń do Konkursu.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które przed 31.12.2016 ukończyły lub ukończą
trzydziesty rok życia.
3.4 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub
Sponsora Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo,
wstępni, zstępni) i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.5 Do zgłoszenia w konkursie kwalifikują się prace, które łącznie spełniają następujące
warunki:
3.5.1

Dotyczą medycznych, psychologicznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych
lub innych aspektów zjawisk samoleczenia, samoopieki i samozarządzania
zdrowiem w Polsce i Europie.

3.5.2

Spełniają kryteria pracy naukowej, szczególnie pod względem metodologii badań,
adekwatności i aktualności wykorzystanych źródeł, kompletności aparatury
bibliograficznej i inne.

3.5.3

Nie przekraczają łącznej objętości 20 stron maszynopisu znormalizowanego (1800
znaków ze spacjami na stronę).

3.5.4

Zostały przygotowane w języku polskim.

3.6 Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez nadesłanie skanu poprawnie
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego zgodnego z Załącznikiem 1. do
niniejszego regulaminu oraz zgłaszanej pracy w wersji elektronicznej w formacie
DOC/DOCX i PDF na adres poczty elektronicznej konkurs@obywatelezz.pl. Jako temat
maila należy wpisać „W sprawie zdrowia – zgłoszenie”.
3.7 W wypadku prac, które mają dwóch lub więcej współautorów wymagane jest dołączenie
do zgłoszenia skanu podpisanego oświadczenia, że wszyscy współautorzy zostali
poinformowaniu o zgłoszeniu do Konkursu i wyrażają na to zgodę, zgodnego
z Załącznikiem 2.
3.8 Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną pracę. Jeden autor może być
wymieniony w kilku wnioskach zgłoszonych przez różnych Uczestników.
3.9 Prace zgłaszane na konkurs nie będą zwracane.
4. Nagrody
4.1 Nagrodami w Konkursie są:
4.1.1

Za zajęcie pierwszego miejsca: gogle wirtualnej rzeczywistości Samsung Gear VR
SM-R322NZWAXEO oraz smartfon Samsung Galaxy S7 SM-G930F 32 GB o łącznej
wartości około 3200 złotych.

4.1.2

Za zajęcie drugiego miejsca: smartwatch Samsung Gear S2 SM-R7200ZKAXEO
o wartości około 1300 złotych.

4.1.3

Za zajęcie trzeciego miejsca: smartwatch Samsung Gear Fit SM-R350 o wartości
około 500 złotych.

4.2 Zwycięzca otrzymujący nagrodę zobowiązany jest do potwierdzenia jej otrzymania poprzez
podpisanie stosownego protokołu przekazania mu nagrody.
4.3 Do nagród, o których mowa w punkcie 4, podpunkt 4.1.1 i 4.1.2, Fundator ufunduje
dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej. Od

łącznej wartości nagród wskazanych w zdaniu powyżej Fundator potrąci kwotę podatku
w wysokości

10%

jej

wartości

na

poczet

należnego

zryczałtowanego

podatku

dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku,
poz. 361 z późniejszymi zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.
4.4 W uzasadnionej sytuacji, takiej jak brak dostępności danego modelu lub pojawienia się na
rynku modelu nowszego, nagrody wymienione w punkcie 4, podpunkt 4.1 mogą zostać
wymienione na sprzęt o zbliżonej wartości i nie gorszych parametrach i funkcjonalności.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innego podziału nagród.

5. Wyłonienie Zwycięzcy. Wyniki Konkursu
5.1 Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury powołane przez Organizatora.
5.2 Każda praca będzie oceniania przez każdego z jurorów niezależnie według następującego
formularza oceny:
Kryterium

W ogóle

W pewnym

Całkowicie

niespełnione

stopniu

spełnione

spełnione
Praca realizuje temat określony regulaminem

0

5

10

0

5

10

Cele pracy zostały precyzyjnie określone

0

3

5

Stan wiedzy został dostatecznie opisany

0

1

3

Zostały przywołane właściwe i aktualne

0

1

3

Materiał badawczy został jasno opisany

0

3

5

Zostały wykorzystane właściwe metody

0

3

5

0

5

5

Wnioski zostały poprawnie sformułowane

0

5

5

Praca jest poprawna pod względem językowym

0

1

3

konkursu
Zaprezentowane podejście jest inspirujące
i ma elementy innowacji

pozycje piśmiennictwa

badawcze
Wyniki badań zostały właściwie przedstawione
i zinterpretowane

5.3 Spośród 5 prac, które osiągną najwyższy wynik po zsumowaniu punktów przyznanych przez
wszystkich członków jury, trzy nagrodzone prace zostaną wybrane w wyniku wspólnych
obrad całego jury.
5.4 Wyniki Konkursu będą podane uczestnikom na stronie konkursowej w terminie do dnia
31.12.2016 roku.

5.5 Osoby nagrodzone nie mają możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny ani
jakąkolwiek inną nagrodę. W przypadku zrzeczenia się nagrody nagroda przepada.
6. Prawa autorskie
6.1 Uczestnik Konkursu oświadcza, z zastrzeżeniem podpunktu 3.6 Regulaminu, że zgłoszona
praca stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności i nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym prawa do wizerunku lub dóbr osobistych. W przypadku gdy praca
będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe, dobra osobiste
lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia roszczeń zgłoszonych
przez osoby trzecie.
6.2 Przesłane prace nie powinny naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów i dóbr
osobistych Organizatora i Sponsora, a w szczególności nie powinny zawierać słów
powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, propagujących nienawiść na
tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
6.3 Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Sponsorowi licencji niewyłącznej upoważniającej
Organizatora oraz Sponsora do korzystania w zakresie związanym z promocją Konkursu
z majątkowych praw autorskich do przesłanych prac na następujących polach eksploatacji:
6.3.1

utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części
utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwui trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub
optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych
(w szczególności
smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na
folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich
materiałach;

6.3.2

zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części
utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;

6.3.3

udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz
w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych,
w szczególności w serwisach społecznościowych;

6.3.4

nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części
utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z
użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje
zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci
komputerowych;

6.3.5

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów
i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz
jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on
demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming,
IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in.
telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub
przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych

technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu
danych),
6.3.6

eksploatację na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:


w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie,
a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;



w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy’



w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret
drugim – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;

6.4 Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe
lub będące niezgodnymi z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę tj. nie
będą brały udziału w Konkursie.
6.5 Sponsorowi

przysługuje

prawo

wykorzystania

prac

w

działalności

reklamowej

i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego
lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.
6.6 Przystępując do niniejszego Konkursu każdy Uczestnik zobowiązuje się, że przedstawiona
przez niego praca jest dziełem samodzielnie przez niego stworzonym. Posługiwanie się
cudzą pracą jako własną oznacza automatyczne wykluczenie z Konkursu.

7. Reklamacje
7.1 Wszelkie

reklamacje

powinny

być

przesyłane

pocztą

elektroniczną

na

adres:

konkurs@obywatelezz.pl w terminie do 31.12.2016. Organizator może zwrócić się do
Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz
poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
7.2 Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej
rozpatrzeniu.
8. Inne postanowienia
8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 7 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135
z późniejszymi zmianami) jest Organizator – Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani
(„Administrator”). Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie

przez Organizatora jego danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
w zakresie wskazanym w Regulaminie. Organizator będzie przetwarzać następujące dane
Uczestników: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, adres urzędu skarbowego, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
miejsce oraz kierunek studiów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.
8.2 Wzięcie udziału w Konkursie oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu
i zobowiązanie do jego przestrzegania.
8.3 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
8.4 We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator
Konkursu.
8.5 Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 461).

Załącznik 1.
do Regulaminu konkursu „W sprawie zdrowia”

Formularz zgłoszeniowy
do konkursu „W sprawie zdrowia”

Tytuł pracy:
Imię/imiona
autora/autorki:
Nazwisko autora/autorki:
Uczelnia:
Kierunek studiów:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny:
Adres e-mail:

Załącznik 2.
do Regulaminu konkursu „W sprawie zdrowia”

Oświadczenie o współautorstwie pracy
zgłoszonej do konkursu „W sprawie zdrowia”

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………
informuję, że praca pt. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
zgłoszona do udziału w konkursie „W sprawie zdrowia” organizowanego przez Fundację Obywatele
Zdrowo Zaangażowani powstała we współautorstwie z wymienionymi poniżej osobami, ja natomiast
jestem głównym autorem/autorką pracy.
1.

Imię, nazwisko:
Uczelnia/afiliacja:
Procentowy wkład w pracę:

2.

Imię, nazwisko:
Uczelnia/afiliacja:
Procentowy wkład w osiągnięcie:

3.

Imię, nazwisko:
Uczelnia/afiliacja:
Procentowy wkład w osiągnięcie:

…
Jednocześnie oświadczam, iż wszyscy współautorzy pracy zgłoszonej do konkursu zostały
poinformowane o zamiarze jej zgłoszenia i nie wyraziły sprzeciwu w tej sprawie.

……………………………………………………
podpis Uczestnika

