
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ ZGŁOSZONĄ W 

PANELU ABSTRAKTÓW KONFERENCYJNYCH 

„3. Chirurgia w Onkologii rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka” 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Krakowskie Stowarzyszenie im. L. Rydygiera z siedzibą w 

Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, budynek G, piętro 4, KRS 0000152528                

(dalej: Stowarzyszenie) 

2. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i regulaminem 

zgłoszenia abstraktu dostępnym na stronie internetowej konferencji „3. Chirurgia w 

Onkologii rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka” (dalej: Konferencja) 

www.sympomed.pl/3chirurgia_w_onkologii 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu 

oraz regulaminu zgłoszenia abstraktu dostępnego na stronie internetowej Konferencji 

 

 

§ 2 Warunki Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej Pracy Naukowej, która dotyczyć będzie 

jednego z dwóch tematów: „Rak żołądka”, „Zastosowanie nowych technologii w chirurgii” 

2. Nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości 5.000 zł 

3. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu w składzie: dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia i 

jeden przedstawiciel Komitetu Naukowego  

4. Nagrodę może otrzymać wyłącznie ta Praca Naukowa, która będzie prezentowana w trakcie 

Konferencji „na żywo” ewentualnie on-line, jeżeli odbędzie się ona w takiej formule 

5. Nagrodę otrzymuje tylko i wyłącznie osoba prezentująca Pracę Naukową 

6. Organizator, po zasięgnięciu opinii Kapituły Konkursu, może zdecydować o innym podziale 

Nagrody 

7. Od Nagrody zostanie potrącony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

 

 

 



§ 3 Przebieg Konkursu 

 

1. Streszczenia muszą być zgłoszone w panelu abstraktów konferencyjnych do dnia                   

5 listopada 2021 r. z zachowaniem warunków określonych w regulaminie zgłoszenia 

abstraktu dostępnego na stronie internetowej Konferencji 

www.sympomed.pl/3chirurgia_w_onkologii 

2. Spośród streszczeń spełniających wszystkie zakreślone warunki minimalnie 6 a maksymalnie 

8 zostanie zakwalifikowanych do dalszego etapu ubiegania się o Nagrodę 

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia _________________ i zostaną 

podane na stronie internetowej Konferencji 

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

    

1. Każdy autor, zgłaszając Pracę Naukową, oświadcza, że przysługują jemu osobiste i 

majątkowe prawa autorskie do niej oraz, że jest uprawniony do udziału w Konkursie 

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez  Organizatora, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa  

3. Autor Pracy Naukowej ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w 

przypadku gdyby naruszała ona prawa, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste 

innych osób 

4. Naruszenie postanowień któregokolwiek z regulaminów daje podstawy do wykluczenia z 

udziału w Konkursie 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu czy nierozstrzygnięcia Konkursu i 

to bez podania przyczyny 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany każdego z regulaminów, pod warunkiem, że 

taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.   

    

 


