
 

REGULAMIN KONKURSU 

skierowanego do studentów kierunków: lekarsko – dentystyczny i higiena 
stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, zasady uczestnictwa oraz 
nagrody w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Polski Oddział ACFF 
(Alliance for a Cavity Free Future) dla do studentów kierunków: lekarsko – dentystyczny 
i higiena stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce (dalej „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest polski oddział ACFF, powołany przez Polskie Towarzystwo 
Stomatologii Dziecięcej. Konkurs jest skierowany do studentów kierunków: lekarsko – 
dentystyczny i higiena stomatologiczna wszystkich uczelni medycznych w Polsce (dalej 
„Uczestnicy”). 

3. Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy (dalej „Praca Konkursowa”) z zakresu 
promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii w roku kalendarzowym  
2015,  w jednej z dwóch kategorii:  

a) praca naukowa, 

b) projekt programu profilaktycznego. 

 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs trwa od 1 marca 2015 r. do 10 października 2015 r. We wskazanym okresie 
Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie poprzez przesłanie swoich Prac 
Konkursowych w wersji papierowej i elektronicznej (na odpowiednim nośniku)na adres:  

Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM 

ul. Miodowa 18  

00-246 Warszawa   

Wersję elektroniczną można również przesłać na adres mail: pedodoncja@wum.edu.pl 

z dopiskiem ”Konkurs ACFF”. 

2. Prace Konkursowe powinny być oryginalne, wcześniej niepublikowane i nierealizowane. 
Prace Konkursowe powinny posiadać pisemną zgodę Kierownika jednostki uczelnianej, z 
której pochodzą oraz zgodę opiekuna naukowego pracy na udział w Konkursie. 
Podpisane formularze zgody na udział w Konkursie powinny być załączone do Pracy.  

3. Prace Konkursowe powinny mieć formę papierową oraz elektroniczną i zawierać:  

a) praca naukowa: 

 nazwiska autorów i opiekuna pracy 



 

 tytuł (w języku polskim i angielskim) 

 słowa kluczowe (maksymalnie 5, w języku polskim i angielskim) 

 wstęp 

 cel pracy 

 materiał i metody badawcze 

 wyniki 

 omówienie wyników wraz z dyskusją 

 wnioski 

 piśmiennictwo 

 streszczenie (w języku angielskim i polskim do 250 słów) 

 

b) projekt programu profilaktycznego: 

 nazwiska autorów i opiekuna pracy 

 tytuł (w języku polskim i angielskim) 

 wstęp 

 cel pracy z określeniem zakresu programu i grupy docelowej 

 szczegółowe omówienie założeń programu   

 możliwość realizacji w praktyce 

 streszczenie ( w języku angielskim i polskim do 250 słów) 

4. Prace przesłane Organizatorowi po terminie wskazanym w pkt. II.1. Regulaminu nie 
będą brały udziału w Konkursie. Decyduje data nadania potwierdzona stemplem 
pocztowym.  

5. Do Pracy Konkursowej należy dołączyć oświadczenia każdego z jej autorów sporządzone 
zgodnie z pkt. V.1. Regulaminu.   

6. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie zwraca nadesłanych Prac Konkursowych.  

 

III. Nagrody 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie 01-531, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D; wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035014; NIP: 118-00-06-759; 
kapitał zakładowy w wysokości 21 003 506 złotych. 

2. Najlepsza praca w każdej z dwóch kategorii Prac Konkursowych zostanie nagrodzona. 
Nagrodą w Konkursie są książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2000 pln dla 
każdej z nagrodzonych prac. W przypadku kilku autorów, wartość nagrody zostanie 
podzielona proporcjonalnie do liczby współautorów.   



 

3. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
11,111 % wartości nagrody, która zostanie pobrana przez Fundatora i przekazana do 
właściwego Urzedu Skarbowego, tytułem należnego podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do 
uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu. Komisja Konkursowa 

1. Spośród przesłanych Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa w terminie do dnia 6 

listopada  2015 r. wyłoni najlepszą pracę w każdej kategorii Prac Konkursowych 

wskazanej w pkt. I.3. Regulaminu. 

2. Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów: 

poprawność metodyczna, innowacyjność, możliwość wykorzystania praktycznego. 

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: 

 Prof. dr hab. Barbara Adamowicz - Klepalska 

 Dr n. med. Anna Jurczak 

 Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek 

 Dr n. med. Lidia Majewska 

 Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – przewodnicząca Jury Konkursu 
 Dr hab. Lidia Postek – Stefańska 
 Prof. dr hab. Magdalena Wochna - Sobańska 

 

4. Decyzja Komisji Konkursowej podjęta zostanie w drodze głosowania. Z posiedzenia 
Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który będzie przechowywany 
przez Organizatora Konkursu. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa 
Stomatologii Dziecięcej w dniu 6-go listopada 2015 roku oraz na stronie internetowej 
PTSD (www.ptsd.net.pl). W ramach ogłoszenia wyników Konkursu Organizator 
opublikuje imiona i nazwiska autorów oraz tytuł najlepszej Pracy Konkursowej w każdej 
kategorii Prac Konkursowych. 

6. Wydanie nagród nastąpi w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Nagrody zostaną wysłane 
pocztą.  

 

 

V. Dane osobowe 

1. Wraz z Pracą Konkursową należy przesłać Organizatorowi oświadczenia każdego z jej 
autorów wyrażające zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, o 
treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

http://www.ptsd.net.pl/


 

Organizatora Konkursu na potrzeby przeprowadzenia i organizacji tego Konkursu, 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn.zm.)”. 

2. Wraz z Pracą Konkursową należy przesłać Organizatorowi adres oraz numer telefonu 
każdego z autorów. 

3. Wyrażenie przez autorów Prac Konkursowych zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w Konkursie. Autorom 
Prac Konkursowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.  

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej  PTSD (www.ptsd.net.pl). 

2. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w drodze elektronicznej pisząc 
na adres e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl. 

 


