§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
związanym z Programem Edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego („Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Lindleya 4, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 6, zwana dalej „Fundator nagród”.
4. Konkurs będzie trwał od dnia 10.11.2017 do dnia 31.03.2018 do godziny 00:00
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
§2 Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie lekarze:
a) lekarze okuliści - („Uczestnicy”).
b) rezydenci - („Uczestnicy”).
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a) członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, podmiotów zależnych lub dominujących
względem Organizatora, oraz ich osoby najbliższe;
b) pracownicy Fundatora nagród, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, Herbapol Lublin S.A. z siedzibą w
Lublinie oraz ich osoby najbliższe;
c) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 3 ust. 2, oraz ich osoby
najbliższe.
3. Za osoby najbliższe uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.
4. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.
5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
§3 Warunki udziału w Konkursie
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) zapoznać
się
z
treściami
edukacyjnymi,
dostępnymi
pod
adresem:
http://pto.com.pl/edukacja/wyklad-miesiaca
b) wykonać zadania konkursowe poprzez odpowiedź na pytania dostępne pod każdym z 6
(sześciu) odcinków. Każdy odcinek będzie zawierał 5 (pięć) pytań z 3 (trzema)
odpowiedziami do każdego pytania. Zawsze tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.
Zadaniem Uczestnika jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na
pytania. Zadanie należy wykonać w jak najkrótszym czasie. Czas jest liczony od
uruchomienia aplikacji i pytania do momentu kliknięcia na przycisk „zapisz odpowiedź”.
Uczestnik ma prawo trzykrotnie poprawić swój wynik. Do Rozstrzygnięcia liczy się najlepszy
uzyskany wynik.
c) zapoznać się z treścią i zaakceptować warunki powyższego regulaminu.
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2. Komisja Konkursu („Komisja”) składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, na
podstawie następujących kryteriów:
a) poprawność merytoryczna,
b) czas udzielenia odpowiedzi,
przyzna nagrody dla 20 (dwudziestu) Uczestników („Zwycięzcy Konkursu”).
3. Jeśli kilku Uczestników rozwiązało zadanie konkursowe uzyskując taką samą liczbę punktów
oraz w identycznym czasie, o kolejności decyduje moment (data i godzina) zakończenia
wykonywania zadania.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 15.04.2018
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pto.com.pl oraz
przesłane pocztą elektroniczną Zwycięzcom Konkursu, najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od
dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
6. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu zrezygnuje z nagrody, traci do niej prawo.
7. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu zrezygnuje z nagrody lub nie przekaże organizatorowi
adresu korespondencyjnego do wysłania przesyłki w wymaganym czasie (lub przekaże błędny
adres), traci do niej prawo. Uczestnik traci również prawo do otrzymania nagrody w razie
nieodebrania przesyłki (Organizator ma obowiązek podjęcia tylko jednej próby doręczenia
materiału).
8. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
§4 Nagrody
1. Łącznie w Konkursie zostanie przyznanych 20 (dwadzieścia) nagród.
2. Nagrody w Konkursie stanowią:
a. conference fee (wejściówki) na Zjazd Okulistów Polskich 2018 w Katowicach w dniach
7-9.06.2018 r. w liczbie 10 (dziesięciu) sztuk dla pierwszych 10 (dziesięciu) Zwycięzców
oraz
b. programy antywirusowe "Kaspersky" w liczbie 10 (dziesięciu) sztuk dla następnych 10
(dziesięciu) Zwycięzców.
3. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że warunkiem otrzymania nagrody w postaci
conference fee na Zjazd Okulistów Polskich jest podpisanie umowy sponsorskiej z Fundatorem
Nagród określającej warunki uczestnictwa w Zjeździe Okulistów Polskich 2018. Ewentualny
obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody jest po stronie Zwycięzcy.
4. W przypadku niezawarcia z Organizatorem umowy sponsorskiej, o której mowa w ust. 3
Uczestnik traci prawo do nagrody.
5. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu na podany przez nich adres kontaktowy,
a. w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku programu
Kaspersky,
b. najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem Zjazdu Okulistów Polskich 2018 w przypadku
podpisania umowy sponsorskiej na sponsorowanie conference fee.
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§5 Reklamacje
6. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może
poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny
zaistnienia reklamacji.
7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie
postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie
powiadomiony pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
§6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź
jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. W przypadku
wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do
unieważnienia Konkursu. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub
utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych
lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych
uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.
4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Konkursie
będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§7 Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu.
2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
3. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz
c. używanie przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie
z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171
poz. 1800 ze zm.).
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji
handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie
wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
5. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Lindleya 4 oraz podmiot współpracujący: LPT Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zgodnie z
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,(Dz. U. z 2002 r. Nr 144,
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poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia
dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.
6. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie
danych osobowych.
7. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz
możliwość ich poprawiania. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim
żądaniem pisemnie na adres Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Żądanie usunięcia danych
osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w
Konkursie.
§8 Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie.
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).
3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za
doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone
pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
www.pto.com.pl
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