
Regulamin transmisji online kongresów 
Medical Tribune Sp. z o.o. jest organizatorem kongresu dla lekarzy, w czasie            
trwania kongresu równolegle będzie transmisja online realizowana za pomocą         
środków masowego przekazu. Kongres oraz transmisja będzie kierowana do dwóch          
grup lekarzy. 

Wymagania organizacyjne 
  

1. Uczestnicy, którzy wykupili dostęp do transmisji online kongresu, będą mogli go 
obejrzeć za pośrednictwem dedykowanego serwisu stworzonego specjalnie do 
transmisji z kongresów. 

2. Organizator wyśle każdemu uczestnikowi na podany przy rejestracji adres e-mail i 
numer telefonu unikalny link prowadzący do transmisji. 

3. Unikalny link nie wymaga od uczestnika logowania. 
4. Unikalny link będzie wysłany kilkukrotnie aby każdy uczestnik mógł otrzymać 

dostęp do transmisji. Linki będą wysyłane kilkukrotnie w ciągu 7 dni 
poprzedzających transmisję. Wysyłka linków z dostępem do transmisji odbędzie się 
za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz sms. 

5. Unikalny link umożliwia oglądanie transmisji tylko na jednym urządzeniu w danym 
momencie. 

6. Zabronione jest udostępnianie unikalnych linków do usługi transmisji osobom 
niezarejestrowanym. 

7. Udostępnienie unikalnego linku osobom niezarejestrowanym może skutkować 
zablokowaniem dostępu do transmisji. 

8. Uczestnik jest odpowiedzialny za poufność unikalnego linku, dlatego jeżeli uczestnik 
będzie korzystać z komputerów dostępnych publicznie, gdzie link zapisuje się w 
historii przeglądarki powinien później wyczyścić historię przeglądania. 

9. W trakcie trwania transmisji użytkownik może otrzymywać komunikat informujący o 
tym, aby potwierdzić czy dalej ogląda transmisję. Jeżeli w ciągu dwóch minut (2 min) 
od pojawienia się komunikatu, użytkownik go nie potwierdzi, to transmisja zatrzyma 
się i czas udziału w kongresie przestanie być naliczany do czasu wznowienia 
odtwarzania. 

10. Użytkownik będzie mógł wznowić transmisję w dowolnym momencie po kliknięciu w 
przycisk “wznów transmisję”. 

Punkty edukacyjne za udział w kongresie online (streaming) 
  

1. Aby uczestnik transmisji otrzymał punkty edukacyjne za udział w kongresie online 
musi spełnić dwa warunki: 

a. obejrzenie minimum 4 godzin transmisji (w przypadku transmisji dwudniowej) 
i 2 godzin (w przypadku transmisji jednodniowej). 



b. Zaliczenie testu wiedzy z zakresu wiedzy z tematyki kongresu online. Aby 
zakwalifikować się do wzięcia udziału w teście wiedzy trzeba obejrzeć 
transmisję w minimalnym wymaganym czasie (opisane w punkcie I) 

2. Jeżeli uczestnik obejrzy mniej niż 4 godziny transmisji (w przypadku transmisji 
dwudniowej) i 2 godziny (w przypadku transmisji jednodniowej) nie kwalifikuje się 
do otrzymania punktów edukacyjnych za udział w transmisji. 

3. Do czasu oglądania wlicza się oglądanie wykładów oraz dyskusji bezpośrednio po 
wykładach. 

4. Wykłady sponsorowane i inne treści pochodzenia reklamowego nie wliczają się do 
czasu decydującego o możliwości otrzymania punktów edukacyjnych. 

5. W celu weryfikacji wiedzy przekazanej podczas kongresu każdy uczestnik 
transmisji(uczestnik, który obejrzał minimalny czas transmisji opisany w punkcie 1) w 
ciągu 10 dni roboczych otrzyma na swój adres e-mail link prowadzący do testu 
wiedzy. 

6. Test będzie zawierał  10 pytań i będzie dotyczył tematyki kongresu online. 
7. Uczestnik rozwiązujący test wiedzy będzie mógł tylko raz odpowiedzieć na każde z 

pytań. 
8.  Uczestnik po zakończeniu testu wiedzy zobaczy podsumowanie ile poprawnych 

odpowiedzi udzielił. 
9. Pytania w teście będą pytaniami zamkniętymi wielokrotnego wyboru lub z jedną 

poprawną odpowiedzią. Szczegóły charakteru poszczególnych pytań będą zawarte w 
ich opisach. 

10.  Możliwość wzięcia udziału w teście wiedzy będzie ograniczona czasowo. Test 
będzie dostępny przez 7 dni od dnia otrzymania pierwszej wiadomości prowadzącej 
do testu. 

11. Rozwiązanie testu jest obligatoryjne, aby uczestnik mógł otrzymać punkty 
edukacyjne. 

12.  Aby zaliczyć test wiedzy uczestnik musi mieć 70% poprawnych wszystkich 
odpowiedzi. 

13.  Osoby, które zaliczyły test wiedzy otrzymają certyfikat w formie elektronicznej o 
nadaniu punktów edukacyjnych. 

14.  Certyfikat o nadaniu punktów zostanie wysłany na pod podany wcześniej adres 
e-mail. 

15.  Certyfikat o nadaniu punktów zostanie wysłany uczestnikowi w ciągu 30 dni 
roboczych od dnia zaliczenia testu wiedzy. 

Wymagania techniczne dotyczące transmisji online 
  

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie online jest wykupienie stosownego dostępu 
do usługi. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia technicznych warunków 
do odbioru transmisji online (bezpieczne i szybkie łącze internetowe, głośniki lub 
słuchawki oraz urządzenie mobilne lub sprzęt komputerowy). 

3. Na stronie z transmisją, powinny być wyłączone wszystkie aplikacje typu adblock 
(można dodać stronę do wyjątków). Tego typu narzędzia mogą potencjalnie 



blokować odtwarzanie transmisji lub wyłączyć naliczanie czasu za oglądanie 
transmisji. 

4. Wymagania przeglądarki: nowoczesna przeglądarka internetowa np.: Chrome for 
Android 50 (lub wyższe), Chrome for Desktop 50 (lub wyższe), Firefox for Android 41 
(lub wyższe), Firefox for Desktop 50 (lub wyższe), Internet Explorer 11 for Windows 
8.1+, Edge for Windows 10+ lub nowsze z włączoną  obsługą JavaScript lub inna 
przeglądarka Internetowa obsługująca MSE „Media Source Extensions” z obsługą 
„video/MP4. 

5. Jakość transmisji będzie zależna od prędkości internetu, jaką dysponuje użytkownik. 
6. Transmisja online odbędzie się w maksymalnej jakości HD. W przypadku 

wolniejszego połączenia jakość zostanie dopasowana do prędkości połączenia. 
7. Minimalna zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 1 Mbps 

(megabity/s). Zalecana stabilna prędkość połączenia internetowego wynosi 4 Mbps 
(megabity/s). Prędkość połączenia można sprawdzić na stronie www.fast.com. 

8. Prędkość połączenia w przypadku urządzeń mobilnych jest zmienna i zależna od 
wielu czynników takich jak: lokalizacja, wnętrze budynku, słabe warunki pogodowe. 
Rekomendowane jest połączenie 4G/LTE. 

 

http://www.fast.com/
http://www.fast.com/

