REGULAMIN
„Konkurs najlepszych prac oryginalnych”
V Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w „Konkursie najlepszych prac
oryginalnych” – V Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej (zwanym dalej
„Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok 1/2, 00-193 Warszawa, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000204939, NIP: 954-21-39-638 (zwane dalej „Organizatorem”).
3. Celem konkursu jest promocja nauki poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu
intensywnej terapii kardiologicznej oraz wyłonienie najlepszych prac oryginalnych
nadesłanych na V Konferencję Intensywnej Terapii Kardiologicznej, która odbywa się
31.03-01.04.2017 r. w Warszawie.
4. Konkurs jest skierowany do osób posiadających wiedzę i kwalifikacje pozwalające na
stworzenie pracy będącej przedmiotem konkursu (zwanych dalej „Uczestnikami”) i jest
konkursem z dziedziny nauki.

§2
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego
Regulaminu.
2. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego
Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016.922), Administratorem danych osobowych jest
Organizator.

§3
OPIS KONKURSU
1. Streszczenia prac oryginalnych należy zgłaszać w systemie abstraktowym
– www.abstrakty.ptkardio.pl
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2. Termin zgłaszania prac upływa dnia 20 marca 2017 r.
3. Zostały ustalone następujące limity dotyczące zgłaszania prac, których nie przestrzeganie
powoduje dyskwalifikację pracy:






Maksymalna liczba znaków: 3000
Maksymalna ilość rycin: 2
Maksymalny rozmiar ryciny: 600 KB
Ilość znaków na rycinę: 500

4. Streszczenia zgłaszane są w języku angielskim.
5. Po zakończeniu okresu zgłaszania prac, abstrakty zostaną ocenione przez Recenzentów. Na
podstawie ocen Komitetu Naukowy podejmie decyzje o kwalifikacji pracy na wydarzenie.
6. Zawiadomienie o kwalifikacji pracy do sesji konkursowej podczas konferencji zostanie
przesłane na adres mailowy osoby zgłaszającej prace w systemie.

§4
KOMISJA KONKURSOWA
1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Komitet Naukowy V Konferencji Intensywnej Terapii
Kardiologicznej „Postępy w intensywnej terapii kardiologicznej”, Recenzenci oraz Członkowie
Jury.
a. Recenzent – osoba dokonująca oceny zgłoszonych prac w systemie; na podstawie tych
ocen dokonywana jest kwalifikacja prac na wydarzenie (akceptacja, odrzucenie).
b. Członek Jury – osoba dokonująca oceny prac podczas sesji konkursowej na
wydarzeniu; wybór trzech najlepszych prac
c. Komitet Naukowy – dokonuję kwalifikacji prac na wydarzenie na podstawie ocen
wystawionych przez Recenzentów, decyduje o wyborze Recenzentów oraz Członków
Jury.
d. Członek Komitetu Naukowego może pełnić rolę Recenzenta i/lub Członka Jury
2. Decyzje w sprawie kwalifikacji pracy do sesji konkursowej podejmowane są przez Komitet
Naukowy i są ostateczne.
3. Uchwały Komisji Konkursowej podczas sesji konkursowej podejmowane są w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
4. Decyzje Komisji konkursowej w zakresie rozdziału nagród i wyboru projektów podejmowane
są na zasadzie swobodnego wyboru i są ostateczne.
5. Wszystkie Projekty Konkursowe zgłoszone do udziału w Konkursie zostaną wstępnie
ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem ich zgodności z Zapisami regulaminu.
6. Nad przebiegiem prac Komisji Konkursowej będzie czuwała osoba wskazana przez
Organizatora — Sekretarz Konkursu.
7. Podczas sesji konkursowej Komisja Konkursowa wybierze 3 najlepsze prace, które otrzymają
nagrodę.
8. Na posiedzeniu – Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, do treści, którego
zostaną wciągnięte uchwały Komisji Konkursowej podjęte na posiedzeniu. Protokół zostanie
podpisany przez obecnych członków Komisji Konkursowej. Do protokołu zostanie dołączona
lista obecności na posiedzeniu. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie
przechowywany przez Organizatora.

§5
ZASADY PRZEBIEGU KONKURSU

1. Sesja konkursowa odbędzie się 1 kwietnia 2017 r. w godzinach 14:30-15:30, podczas
V Konferencji Intensywnej Terapii Kardiologicznej „Postępy w intensywnej terapii
kardiologicznej - lubię to!” w Warszawie.
2. Prezentacja pracy odbywa się w formie plakatu – szczegóły dotyczące przygotowania
posterów zostaną ogłoszone na stronie konferencji: www.intensywna2017.ptkardio.pl
3. Podczas sesji konkursowej wymagana jest obecność Głównego Autora pracy.
4. Omówienie pracy oraz dyskusja nad nią odbywa się w języku polskim lub angielskim.

§6
NAGRODA
1. Nagrodą za zajęcie pierwszych trzech równorzędnych miejsc w Konkursie jest uiszczenie
przez Organizatora, za każdego ze Zwycięzców opłaty rejestracyjnej na 6th Annual Congress
of the Acute Cardiovascular Care Association w Mediolanie, który odbywa się dnia 3-5 marca
2018. Wartość opłaty rejestracyjnej opublikowana zostanie na stronie internetowej w
domenie adresowej www.escardio.org/acute.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie równej 11%
wartości nagrody wskazanej w ust. 1. Kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie
wypłacona Zwycięzcy Konkursu, ale będzie przeznaczona na opłacenie 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego od nagrody o której mowa w ust. 1 i nagrody dodatkowej o której
mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas zakończenia konferencji w dniu 1 kwietnia 2017 r.
o godzinie 17:00.
4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie
utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do liczby i puli Nagród określonej
w Regulaminie.
2. Organizator dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszego Regulaminu poprzez
publikację na stronie internetowej:
http://intensywna2017.ptkardio.pl/files/intensywna2017/regulamin_konkursu_najlepszyc
h_abstraktow.pdf

§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie
w terminie 3 dni od stwierdzenia wystąpienia okoliczności, będącej przedmiotem reklamacji,
na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. Decyzja w przedmiocie reklamacji Uczestnika jest wiążąca. Uczestnik zostanie o decyzji
powiadomiony listownie w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora na
adres wskazany przez siebie w treści reklamacji.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej:
http://intensywna2017.ptkardio.pl/files/intensywna2017/regulamin_konkursu_najlepszyc
h_abstraktow.pdf

