REGULAMIN KONKURSU Z DZIEDZINY NAUKI MEDYCYNY „Dermatologia PREMIUM PLUS”

§ 1. Konkurs
Konkurs z dziedziny nauki medycyny, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest
skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) (zwanych dalej „Uczestnikami”).
§ 2. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daimlera
2, 02-460 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000265613, REGON: 140 718 275 NIP: 521 340 83 19 , kapitał zakładowy w
wysokości 500 000 zł, (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za
przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Fundatora podjęte w
związku z ufundowaniem i zrealizowaniem Nagrody na rzecz Zdobywcy Nagrody, ani nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Fundator Nagród w Konkursie
1. Fundatorami Nagród jest firma…z siedzibą….NIP….oraz PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o.
(zwani dalej "Fundatorami").
2. Fundatorzy składają określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz są wyłącznie odpowiedzialni za
ufundowanie Nagród w Konkursie. Nagrody ufundują Fundatorzy i przekażą je Organizatorowi.
3. Nagrody w Konkursie wydaje Organizator.
§ 4. Czas Trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.10.2019 r. o godzinie 09:00 i kończy się 19.10.2019 r. o godzinie 16:00.
§ 5. Wgląd w Regulamin Konkursu
Treść niniejszego Regulaminu
www.instytutpwn.pl/dermatologia
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§ 6. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu
cywilnego, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. w trakcie trwania konkursu (od 19.10.2019 r. od godziny 09:00 do 19.10.2019 r. do godziny 16:00)
wypełniła formularz rejestracyjny w dniu Konferencji i zgłosiła chęć udziału w Konferencji
Dermatologia Premium Plus w Rzeszowie w dniu 19.10.2019 r. (zwanej dalej „Konferencją”) poprzez
wysłanie zgłoszenia (zwanego dalej „Zgłoszeniem”);
b. wyraziła zgodę na udział w Konkursie i oddała wypełnioną kartę konkursową (zwaną dalej „Kartą”)
otrzymaną podczas rejestracji w dniu Konferencji ;
c. uregulowała płatność za udział w Konferencji w terminie płatności;
d. rozwiązała Zadanie Konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”)
e. wzięła udział w Konferencji;
2. Każda osoba fizyczna, która spełni łącznie podane powyżej kryteria, staje się uczestnikiem konkursu (zwanym
dalej „Uczestnik”).
3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora.

§ 7. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców/nagrody
1. Celem konkursu jest wytypowanie tematu wykładu, który odbędzie się podczas kolejnej edycji Konferencji
Dermatologia Premium Plus w 2020 oraz sprawdzenie wiedzy z dziedziny nauki medycyny.
2. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na pytanie konkursowe oraz zaproponowanie tematu debaty i oddanie
karty w okresie trwania konkursu (od 19.10.2019 r. od godziny 09:00 do 19.10.2019 r. do godziny 16:00)
odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z tematem debaty oraz uzasadnieniem wyboru tematyki o objętości
do 200 słów (zwane dalej „Zgłoszeniem”) poprzez oddanie wypełnionej Karty otrzymanej przy rejestracji w
dniu Konferencji.
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Jedno Zgłoszenie może zawierać jeden pomysł na temat
debaty wraz z uzasadnieniem.
4. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.
5. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe Jury
Konkursowe, składające się z pracowników lub współpracowników Organizatora (zwane dalej „Jury”). Do
zadań Jury należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
a) wyłonienie zwycięzców Konkursu
b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z
Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
d) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
e) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem.
6. Dla Uczestników, którzy odpowiedzieli prawidłowo na pytanie konkursowe przyznawany jest 1 punkt za
pytanie konkursowe. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 1 punkt za odpowiedź na pytanie. Za
zaproponowany temat debaty wraz z uzasadnieniem Uczestnik może otrzymać maksymalnie 20 punktów,
które przyznawane będą w oparciu o następujące kryteria:
dostrzeżenie tematu wymagającego
przeprowadzenia debaty oraz przedstawienie najlepiej uargumentowanego uzasadnienia wyboru tematu
debaty. Punkty będę przyznawane przez Jury.
7. Organizator dysponuje….. nagrodami przekazanymi przez Fundatorów wymienionych w par. 1, pkt 1., o
łącznej wartości……zł. Szczegółowe informacje dotyczące nagród znajdują się na stronie
www.instytutpwn.pl/dermatologia).
8. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy zajęli najwyższe miejsce w rankingu w pierwszej kolejności
na podstawie liczby zebranych punktów przez Uczestników, przy założeniu, że osoba, która zdobyła
największą ilość punktów zajmuje najwyższe miejsce w rankingu. W przypadku uzyskania takiej samej liczby
punktów przez dwóch lub więcej Uczestników o przyznaniu nagrody będzie decydował czas dostarczenia
Zgłoszenia Organizatorowi (jako drugie kryterium oceny).
9. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Konferencji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub całości nagród przewidzianych Regulaminem
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, braku wystarczającej liczby zgłoszeń lub usterek i błędów
natury technicznej niezależnych od Organizatora, a także jeśli zgłoszenia Uczestników, w subiektywnej ocenie
Organizatora, będą niezgodne z wymaganiami przedstawionymi w Regulaminie.
12. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego
warunków niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku braku obecności zwycięzcy na Konferencji, zwycięzca traci prawo do nagród. Organizator ma
prawo, ale nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.

§ 8. Informacja o wynikach Konkursu
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Rzeszowie, podczas Konferencji w dniu 19.10.2019 r., w trakcie
zakończenia Konferencji, około godz. 16:00.
2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Konferencji.
§ 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik Konkursu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2002r nr 101, poz. 926 ), poprzez przystąpienie do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora i Fundatora w celach związanych z Konkursem. Administratorem danych
osobowych jest PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2.
§ 10. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych,
serwerów, interfejsów, przeglądarek.
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator
zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim
przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i może zaproponować inną
formę Konkursu, w szczególności taką, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nie może wziąć udziału w Konkursie z
jakichkolwiek przyczyn innych niż leżących wyłącznie po stronie Organizatora.

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi i/lub Fundatorowi przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawić Uczestników ich praw nabytych
na podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu
oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w
treści oraz jego umieszczenia na stronie http://www.instytutpwn.pl/dermatologia
2. O zakończeniu lub zmianie zasad Konkursu wszyscy Uczestnicy będą powiadomieni poprzez stronę
www.instytutpwn.pl/dermatologia
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią
Regulaminu i go akceptuje.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.

