REGULAMIN KONKURSU PISARSKIEGO DLA LEKARZY

„NAJBARDZIEJ DRAMATYCZNY MOMENT W MOJEJ KARIERZE LEKARSKIEJ”
1. Organizatorem konkursu jest ZF Polpharma SA, Starogard Gdaoski, ul. Pelplioska 19.
2. Temat konkursu jest następujący: „Najbardziej dramatyczny moment w mojej karierze
lekarskiej”.
3. Celem konkursu jest:
a) Zachęcanie lekarzy do poruszania zagadnieo związanych ze swoim zawodem w
sposób szczery i otwarty.
b) Kontynuowanie wśród lekarzy tradycji pisania pamiętników.
4. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest założenie bloga w serwisie www.blogilekarzy.pl,
opublikowanie na nim wpisu w kategorii „Pamiętniki Lekarzy” pt. „Najbardziej
dramatyczny moment w mojej karierze lekarskiej” i wysłanie e-maila z linkiem
prowadzącym do tego wpisu na adres kontakt@blogilekarzy.pl o tytule „Konkurs
Pamiętniki Lekarzy”. E-mail ten będzie uznawany za zgłoszenie konkursowe, a wpis
będzie uważany za wpis konkursowy.
6. Czas trwania konkursu: od 01.08.2009 do 31.08.2009.
7. Zgłoszenia konkursowe należy wysład do 31.08.2009 do godziny 23.59. Decyduje data
wysłania e-maila.
8. Wpisy konkursowe powinny byd przedstawione w postaci tekstu, dodatkowo mogą
zawierad zdjęcia. Tekst nie powinien zawierad więcej niż 1500 słów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedostarczenie wysłanych
zgłoszeo konkursowych na skutek okoliczności, na które organizator konkursu nie ma
wpływu, w szczególności na skutek siły wyższej, awarii sieci internetowej, przerw w
dostawie prądu, itp.
10. Uczestnik konkursu na własnym blogu może opublikowad wyłącznie 1 wpis konkursowy.
11. Oceny wpisów, wyboru wpisów do ewentualnej publikacji pokonkursowej oraz
przyznania nagród dokona pięcioosobowe Jury powołane przez organizatora konkursu.
12. Przy wyborze najciekawszych wpisów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
zawartośd merytoryczna, sprawnośd narracji, poziom językowy.
13. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
14. Jury nagrodzi 15 najlepszych wpisów.
15. Autorzy najlepszych wpisów otrzymają książki medyczne. Listę książek do wyboru
przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu. Nagrodzeni mogą wybrad jedną książkę z listy.
W związku z ograniczoną liczbą książek danego tytułu, decyduje kolejnośd zgłoszeo przy
wyborze tytułu.
16. Wpisy konkursowe muszą byd całkowicie samodzielne, a opowiedziane historie
prawdziwe. Wpisy nie mogą zawierad zapożyczeo z cudzych dzieł, ani naruszad cudzych
praw, w szczególności praw autorskich, prawa do wizerunku, prawa do prywatności ani
ujawniad tożsamości opisywanych osób.
17. Opublikowanie wpisu konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu
praw autorskich do tekstu i zdjęd w nim opublikowanych, a także o tym, ze wpis
konkursowy, w tym wykorzystane zdjęcia, nie naruszają praw osób trzecich.

18. Organizator ma prawo wykorzystad nagrodzone wpisy w całości lub w części poprzez
opublikowanie w prasie, Internecie, innych wydawnictwach własnych i cudzych, a także
w materiałach promocyjnych i reklamowych, a uczestnicy konkursu prawo to akceptują.
19. Organizator zobowiązuje się do oznaczania wpisów imieniem i nazwiskiem autora przy
ich wykorzystywaniu na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 18.
20. Wzięcie udziału w konkursie oznacza bezwarunkowe zaakceptowanie wszystkich
postanowieo niniejszego regulaminu.
21. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagród, a także w celach
promocyjnych i marketingowych. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
22. Wydanie nagród nastąpi w terminie 20 dni od daty zakooczenia konkursu.
23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
24. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w formie e-maila w
ciągu 2 tygodni od dnia zakooczenia konkursu.
25. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.blogilekarzy.pl/konkurs.
26. Dodatkowe informacje można uzyskad pod nr telefonu + 48 58 563 80 53 oraz drogą emailową, pisząc na adres kontakt@blogilekarzy.pl.

