REGULAMIN
konkursu na najlepszą prezentację pracy doktorskiej w formie plakatu
dla doktorantów - stypendystów Naukowej Fundacji Polpharmy 2018/2019
Definicje pojęć:
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na najlepszą prezentację pracy doktorskiej w formie
plakatu dla doktorantów - stypendystów Naukowej Fundacji Polpharmy 2018/2019,
2) Fundacji - należy przez to rozumieć Naukową Fundację Polpharmy, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Bobrowieckiej 6, 00-728 wpisaną do rejestru stowarzyszeń KRS pod numerem 0000092523,
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, REGON:
192665609,
3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację.

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie kierowanym do doktorantów stypendystów Fundacji z roku 2018/2019.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna dla wszystkich Uczestników Konkursu w siedzibie
Organizatora i na stronie internetowej www.polpharma.pl/fundacja/
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów 3 najlepszych prezentacji prac doktorskich
przedstawionych w formie plakatu.
6. Finansowanie konkursu odbywa się ze środków Fundacji.
§ 2. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs skierowany jest do doktorantów – laureatów VII edycji konkursu stypendialnego Fundacji.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie prezentacji swojej pracy doktorskiej
w formie plakatu i zaprezentowanie go w dniu 12 czerwca 2019 roku.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza:
1) akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie,
2) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem plakatu i zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw
osób trzecich.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
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§ 3. Przebieg konkursu i zasady przyznawania nagród.
1. Nagrody w Konkursie przyzna Jury w składzie:
1) Prof. Zbigniew Gaciong
2) Prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż
3) Prof. Grzegorz Grynkiewicz
4) Dr Beata Kamosińska - Przybylska
5) Dr Wojciech Kuźmierkiewicz
2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia prezentacji swojej pracy doktoranckiej w formie
plakatu w dniu 12 czerwca 2019 roku.
3. Wszystkie zgłoszenia dostarczone przez uczestników Konkursu zostaną zaprezentowane i ocenione
przez Jury w dniu 12 czerwca 2019 roku.
4. Jury dokonuje oceny prezentacji ustnej i w formie plakatu pracy doktoranckiej oraz decyduje o
przyznaniu nagród większością głosów kierując się następującymi kryteriami:
1) wartość merytoryczna prezentowanego projektu,
2) sposób prezentacji ustnej i w formie plakatu,
3) przekaz informacyjny prezentacji.
5. Decyzja jury w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas Gali Naukowej Fundacji
Polpharmy w dniu 12 czerwca 2019 r.
§4. Nagrody w konkursie
1. Nagrody w konkursie będą przyznawane przez Organizatora.
2. Organizator przewidział 3 nagrody:
1) Nagroda za I,II i III miejsce składa się z części rzeczowej i pieniężnej:
a. Część rzeczową I nagrody stanowi laptop
b. Część rzeczową II i III nagrody stanowi tablet
c. Część pieniężną będzie stanowić kwota w wysokości potrzebnej na potrącenie i
odprowadzenie 10% podatku naliczonego od części rzeczowej oraz od samej części
pieniężnej.
d. Nagrodzeni otrzymają wyłącznie część rzeczową.
3. Każdy laureat Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, rozmiaru, jakości, standardu i innych
właściwości nagród są wyłączone. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia
szczególnych właściwości nagród rzeczowych, wskazanych w pkt. 2, ani też prawo do zamiany
nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny jak również prawo do cesji uprawnienia do
otrzymania nagrody. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody
tożsame wartościowo.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
§ 5. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane w celu realizacji konkursu.
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2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
3. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe zbierane są przez Organizatora
wyłącznie w celu realizacji konkursu.
4. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie
danych osobowych.
5. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz
możliwość ich poprawiania. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem
pisemnie na adres Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu
jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika konkursu złożenia
określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd.
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