
REGULAMIN 

UDZIAŁU W „KAMPANII EDUKACYJNEJ - OMÓWMY TO PRZYKŁADACH” („Regulamin”) 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników „Kampanii edukacyjnej - omówmy to przykładach” zwanej dalej 

„Kampanią”, odbywającej się w związku z IV edycją projektu „Psychiatria Bez Granic”, organizowanej przez 

Medical Tribune Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. 

Powązkowska 44C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060608, NIP 5210086045, 

REGON2012603887, która na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Organizatorem”. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Kampania odbywa się w okresie od 22 marca 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. 

2. Celem Kampanii jest dyskusja, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy na temat pacjentów 

chorujących na schizofrenię, zwanych dalej „Pacjentami”. 

3. „Uczestnikami” Kampanii mogą być lekarze ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, posiadający w momencie 

zgłoszenia uczestnictwa w Kampanii prawo do wykonywania zawodu. 

4. Realizując cel Kampanii, Uczestnicy, w okresie jej trwania, mogą przesyłać Organizatorowi opisy 

ciekawych i nietypowych z punktu widzenia medycyny przypadków Pacjentów (zwanych dalej 

„Przypadkami”). 

5. Na zasadach określonych w Regulaminie wybrane Przypadki będą publikowane i rozpowszechniane przez 

Organizatora. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kampanii w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

 

§ 2.  Dokonywanie zgłoszeń. Publikacja Przypadków. 

 

1. Uczestnicy dokonują Organizatorowi zgłoszenia Przypadków za pośrednictwem dedykowanego 

formularza, zamieszczonego na należącym do Organizatora portalu https://podyplomie.pl/psychiatria w 

zakładce „PRZYPADKI KLINICZNE”. 

2. Uczestnik wypełnia formularz, podając swoje dane i uzupełniając opis Przypadku swojego Pacjenta. Oprócz 

opisu Przypadku Uczestnik ma możliwość dołączyć do formularza wyniki badań Pacjenta. 

3. Opis Przypadku i ew. dołączone wyniki badań muszą spełniać wymóg ich zanonimizowania, 

uniemożliwiającego identyfikację Pacjenta, Uczestnika oraz placówki medycznej, pod opieką której 

znajdował się Pacjent w związku z opisanym Przypadkiem. 

4. Przesłane Organizatorowi Przypadki podlegać będą analizie oraz ocenie przez powołaną przez Organizatora 

co najmniej dwuosobową „Radę Naukową”, w skład której wchodzą lekarze ze specjalizacją z zakresu 

psychiatrii, posiadający w okresie trwania Kampanii prawo do wykonywania zawodu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niedokonywania analizy i oceny wszystkich przesłanych 

Przypadków. 

6. Spośród przesłanych i ocenionych przez Radę Naukową Przypadków – Rada Naukowa dokona wyboru 

najciekawszych Przypadków – maksymalnie 5 w danym miesiącu trwania Kampanii i nie więcej niż 50 w 

całym okresie trwania Kampanii. Jeśli w danym miesiącu  w okresie trwania Kampanii Rada Naukowa nie 

dokona wyboru 5 Przypadków, opisany limit z danego miesiąca przejdzie na kolejny miesiąc. 

7. Kryteriami wyboru Przypadków będą m.in. wartość edukacyjna dla innych lekarzy, jak najdokładniejsze 

opisanie przypadku oraz poprawna polszczyzna. 

8. Wybrane w myśl ust. 6 Przypadki zostaną zredagowane, opatrzone komentarzem naukowym Rady 

Naukowej oraz opublikowane na należącym do Organizatora portalu https://podyplomie.pl/psychiatria.  

9. Wybrane w myśl ust. 6 Przypadki zostaną ponadto skompilowane w formie e-booka szkoleniowego i będą 

mogły być rozpowszechniane przez Organizatora w szczególności wśród lekarzy psychiatrów oraz 

partnerów i kontrahentów Organizatora. 

10. Publikując Przypadki Organizator w żadnym wypadku nie powołuje się na dane osobowe Pacjentów oraz 

Uczestników zgłaszających Przypadki, uniemożliwiając w ten sposób identyfikację tych osób. 

11. Organizator nie uzasadnia Uczestnikom dlaczego przesłane przez nich Przypadki nie zostały wybrane w 

myśl § 2 ust. 6. 

https://podyplomie.pl/psychiatria
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§ 3. Nagrody 

 

1. W sytuacji wybrania w myśl § 2 ust. 6 Regulaminu Przypadku przez Radę Naukową – Uczestnik zgłaszający 

wybrany Przypadek otrzymuje nagrodę w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) (zwaną dalej 

„Nagrodą”). 

2. Maksymalna liczba przyznanych Nagród w okresie trwania Kampanii wynosi 50, maksymalnie 5 w danym 

miesiącu. 

3. Jeśli w okresie trwania Kampanii liczba wybranych przez Rade Naukową Przypadków nie osiągnie 50, 

niewykorzystana pula Nagród pozostanie w rękach Organizatora. 

4. Obowiązek zapłaty podatków od przyznanych Nagród obciąża Organizatora. 

5. W sytuacji wybrania przez Radę Naukową Przypadku, Organizator kontaktuje się indywidualnie z danym 

Uczestnikiem celem uzyskania niezbędnych danych do zrealizowania płatności Nagrody i rozliczenia 

obciążeń publicznoprawnych. 

 

§ 4. Oświadczenia Uczestników 

 

1. Przesyłając Organizatorowi Przypadki, Uczestnik oświadcza tym samym, że ma pełne prawo do ich 

przesłania i nie narusza w ten sposób obowiązującej go tajemnicy zawodowej, praw osób trzecich, w tym 

dóbr osobistych czy autorskich praw majątkowych lub osobistych do opisanego Przypadku. 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie obciąża wyłącznie Uczestnika. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przesłane Przypadki mogą być wykorzystywane przez 

Organizatora w sposób określony w niniejszym Regulaminie odpłatnie lub nieodpłatnie oraz w 

nieograniczonym czasie. 

 

§ 5. Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (Medical Tribune Polska Sp. z o.o., z 

siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000060608, NIP 5210086045, REGON2012603887). 

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celach związanych z Kampanią, określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

4. Więcej informacji o administratorze i sposobie przetwarzania danych zawartych jest w Polityce 

Prywatności Organizatora. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. Reklamacje i pytania dotyczące Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem 

pbg@podyplomie.pl Ew. reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 

4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2022 r. 

5. Za obowiązującą uznaje się wersję Regulaminu opublikowaną na stronach internetowych Organizatora: 

https://podyplomie.pl/psychiatria 


