REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ PROBLEMATYKI
STWARDNIENIA ROZSIANEGO 2020r.

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
dotyczącą problematyki stwardnienia rozsianego, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, zwana
dalej „Organizatorem”.
CEL KONKURSU
§2
Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów problematyką stwardnienia rozsianego.
ZAKRES PODMIOTOWY
§3
Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac licencjackich i magisterskich za pomocą
formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW I KRYTERIA OCENY
§4
1. Najlepszą pracę w Konkursie wyłania Jury powołane przez Organizatora, składające się ze specjalistów
zajmujących się tematyką stwardnienia rozsianego.
2. Przy ocenie prac zgłoszonych do Konkursu brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) poziom merytoryczny – w skali od 0 do 5 pkt;
2) oryginalność– w skali od 0 do 5 pkt;
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§5
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich oraz licencjackich obronionych na uczelniach w
rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
poz. 1668) z siedzibą na terytorium Polski, w latach akademickich 2017/2018 2018/2019 oraz 2019/2020,
którzy złożyli oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do
regulaminu.
PROCEDURA ZGŁASZANIA PRAC
§6
1. Zgłoszenia pracy magisterskiej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.
2. Zgłoszenia należy nadsyłać w formie elektronicznej „plik pdf” na adres
mailowy: j.kalisiak@ptsr.org.pl, oraz w wersji papierowej do siedziby Organizatora:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa.
O uznaniu pracy za zgłoszoną w terminie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia
do siedziby Organizatora.
3. Praca magisterska składana jest przez autora w formie zanonimizowanej, to znaczy bez danych
osobowych, dla których przetwarzania wymagana byłaby zgoda osób, których dane te dotyczą. W
przypadku, gdyby dane takie pozostawione były w pracy – wymagane jest dostarczenie przez autora
zgody - na przetwarzanie tych danych przez Organizatora – udzielonej przez osoby, których dane te
dotyczą.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, Organizator zawiadamia o tym fakcie
zgłaszającego. Zgłaszający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, do
uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków. Wezwanie do uzupełnienia braków następuje w formie
dokumentowej (elektronicznej) przesłanej na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej przesłane
pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
5. Nieuzupełnienie braków formalnych lub uzupełnienie ich z uchybieniem 7 dniowego terminu może
skutkować pozostawieniem zgłoszenia bez dalszego rozpatrzenia. Decyzję w sprawie, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym podejmuje Organizator, uwzględniając okoliczności i wagę uchybień.
PRZEBIEG KONKURSU
§7
Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
1) zgłaszanie prac – do dnia 31 lipca 2020 roku;
2) ogłoszenie wyników konkursu – nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
NAGRODY
§8
1. Dla Zwycięzcy Konkursu wyłonionego przez Jury, przewidziana jest nagroda rzeczowa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody. Decyzja Organizatora w
zakresie przyznania lub nieprzyznania nagrody jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Informacja o autorze nagrodzonej pracy będzie upubliczniona przez Organizatora, w tym opublikowana
na stronie internetowej https://ptsr.org.pl/ oraz pozycji wydawniczej „Kubek Smaku”.
§ 10
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym.
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace będące wynikiem pracy twórczej uczestników,
nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
4. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na włączenie jej do
księgozbioru elektronicznego Organizatora i korzystanie z niej do użytku wewnętrznego przez Organizatora.
§ 11
Wymagane przepisami informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarte
są w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

Załącznik: wzór formularza zgłoszeniowego.

