
 

Zasady konkursu na najbardziej edukacyjny przypadek angioplastyki zwapniałych zwężeń w tt. 

wieńcowych z użyciem dedykowanych narzędzi: rotablacji i/lub litotrypsji  i/lub aterektomii 

orbitalnej 

“How would I proceed today - what did I learn from my case”   

NAGRODA GŁÓWNA – UFUNDOWANIE FEE NA EUROPCR 2023 PARYŻ! 

 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie AISN mający status samodzielnego 

operatora 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia Prezentacji przypadku w formacie 

Power Point na stronie https://www.sympomed.pl/wclworkshop  

3. Aby zgłoszona prezentacja została przyjęta do kwalifikacji musi spełnić poniższe warunki: 

a) dotyczyć tematu angioplastyki zwapniałych zwężeń w tt. wieńcowych z użyciem 

dedykowanych narzędzi: rotablacji i/lub litotrypsji  i/lub aterektomii orbitalnej 

b) zawierać maksymalnie 12 slajdów, przy czym pierwszy slajd musi być slajdem tytułowym 

oraz zawierającym afiliacje  

c) powinna zawierać starannie  wybrane projekcje (wraz z obrazowaniem 

wewnątrznaczyniowym – jeśli było wykonane), mające największe znaczenie dla zrozumienia 

przesłania i wniosków, przy czym materiał video powinien być osadzony bezpośrednio w 

prezentacji  

d) mieć opisane wnioski własne- we wnioskach należy uwzględnić wartości edukacyjne – 

czego operatora ten przypadek nauczył, co  dzisiaj wykonałby inaczej 

e) językiem prezentacji jest język angielski  

4. Jeden operator może zgłosić maksymalnie 2 przypadki. 

5. Termin zgłaszania przypadków upływa 16.12.2022 r. o godzinie 23:59. 

6. Przesłane przypadki zostaną poddane preselekcji przez Komisję Kwalifikacyjną, którą 

organizatorzy 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop powołają nie później niż 

do dnia 5.12. a której skład zostanie podany do wiadomości na stronie 

https://www.sympomed.pl/wclworkshop  

7. Komisja Kwalifikacyjna dokona preselekcji przypadków wg własnego uznania i bazując na 

własnym doświadczeniu i zakwalifikuje najlepsze wg. ich oceny prezentacje (minimum 3 

prezentacje) -  do zaprezentowania osobiście podczas finałowej sesji konkursowej 

realizowanej w trakcie konferencji 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop 

8. Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie przesłana mailowo, na adres osoby zgłaszającej 

przypadek, nie później niż do dnia 28.12.2022 r. a lista zakwalifikowanych przypadków 

znajdzie się w składzie finałowej sesji konkursowej w programie konferencji  9-th WROclaw 

Calcified Lesions Advanced Workshop.  

9. Prezentacja finałowa nie będzie podlegała ograniczeniom w liczebności slajdów ale będzie 

podlegała ograniczeniom czasowym,  o czym finaliści zostaną poinformowani z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

10. Zaprezentowane w finale prezentacje zostaną poddane pod głosowanie za pośrednictwem 

platformy Mentimeter, przy czym do oddania głosu uprawieni będą wyłącznie uczestnicy 

konferencji 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop (zarówno uczestniczący w 

formule onsite jak i online). 

https://www.sympomed.pl/wclworkshop
https://www.sympomed.pl/wclworkshop


11.  Organizator konferencji zapewnia finalistom możliwość udziału w całości spotkania 9-th 

WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop a także gastronomię na miejscu wynikającą z 

programu konferencji. Pozostałe koszty, takie jak koszty transportu oraz ewentualne 

zakwaterowanie pozostaje po stronie finalisty. 

12. Nagrodą główną będzie ufundowanie fee ( wyłącznie opłaty rejestracyjnej ) na EUROPCR 

2023 w Paryżu, dla opcji udziału onsite w ramach early bird, przy czym dane niezbędne do 

dokonania rejestracji podane zostaną przez zwycięzcę nie później niż do dnia 17.02.2023r. 

13. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub 

zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie, nie ma on również możliwości 

zamiany nagrody na inną nagrodę. 

14. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, na zasadach 
wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, 
z późniejszymi zmianami) oraz otrzymywanie informacji na temat Wydarzenia. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu w trakcie jego trwania, o 

czym zobowiązuje się poinformować w formie publikacji nowego regulaminu na stronie 

https://www.sympomed.pl/wclworkshop 

16. Wszystkie dane osobowe przechowywane są przez Organizatora w czasie korzystania z 
serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia udziału. Organizator 
podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi 
zasadami służącymi ochronie poufności informacji. 

17. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie Konferencji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 

poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub 

nagrania wykonane podczas spotkań, uroczystości, wycieczek i innych zbiorowych 

zgromadzeń mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach. Uczestnik zrzeka się 

wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem 

Organizatorów, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby 

określone w oświadczeniu.  
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