Regulamin Konkursu
Gastroenterology - Young Winners 2022
Wstęp

4.

Zarząd firmy farmaceutycznej PRO.MED.PL Sp. z o.o. przy współudziale
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-e) ogłaszają konkurs
na najlepszą pracę naukową oraz najciekawszy projekt badawczy w
dziedzinie gastroenterologii.
Konkurs zatytułowany „Gastroenterology - Young Winners 2022”
dedykowany jest młodym lekarzom zainteresowanym pogłębianiem i
rozwojem wiedzy z dziedziny gastroenterologii.
Celem niniejszego dokumentu jest określenie przejrzystych zasad Konkursu
„Gastroenterology - Young Winners 2021-2022”. Regulamin stanowi jedyny
dokument, który w sposób wiążący ustala warunki konkursu i jego
prezentację na stronach PTG oraz w materiałach PRO.MED.PL
Zmiana niniejszego regulamin konkursu wymaga formy pisemnej.

I.

Organizator Konkursu

1.

Organizatorem Konkursu „Gastroenterology - Young Winners 2022” pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego jest
PRO.MED.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach adres: Aleja Wojciecha
Korfantego 141, 40-154 Katowice, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w
Katowicach Wydział VIII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000142428, NIP 521-012-11-32.

2.

Adres poczty elektronicznej konkursu to: biuro@ptg-e.prg.pl

II.

Ogłoszenie Konkursu

1.
2.

Konkurs jest ogłaszany na rok 2021-22.
Konkurs dotyczy 2 kategorii z dziedziny gastroenterologii:
a) najlepsza praca naukowa opublikowana w roku 2021-22
b) najciekawszy projekt badawczy
Konkurs dedykowany jest lekarzom, którzy nie ukończyli 36 roku życia.
Zgłaszane prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie:
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb; prof. dr hab. n. med. Grażyna
Rydzewska-Wyszkowska; prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Wojciesko.

1.

2.

3.

3.
4.

III. Warunki udziału w Konkursie
1.

Każda osoba fizyczna może być uczestnikiem konkursu pod warunkiem
spełnienia poniższych kryteriów:
a) ukończenie co najmniej osiemnastu lat i nie ukończenia 36 roku życia w
dniu zgłoszenia udziału w konkursie,
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2.

3.

4.

5.

6.

b) wykonywanie zawodu związanego z opieką zdrowotną w dziedzinie
gastroenterologii i/lub hepatologii,
c) autorstwo artykułu naukowego zgłoszonego w konkursie lub pracy
badawczej,
d) zapoznanie się i akceptacja regulaminu konkursu oraz potwierdzenie
akceptacji regulaminu we wniosku zgłoszeniowym.
Do celów niniejszego konkursu, pod pojęciem „artykuł naukowy” rozumiemy
artykuł medyczny z dziedziny gastroenterologii i/lub hepatologii,
opublikowany w czasopiśmie naukowym, przedstawiający oryginalne wyniki
badań, napisany przez zgłaszającego lub zespół, którego zgłaszający był
członkiem. Artykuły muszą stanowić teksty pełnowymiarowe, podzielone
zgodnie z wymaganiami wydawcy, dotyczącymi struktury pracy naukowej
(zazwyczaj streszczenie, wstęp, materiały i metody, wyniki, omówienie,
konkluzja i bibliografia) z typowym cytowaniem źródeł, z możliwymi
uwagami, a nie artykuły o charakterze informacyjnym, materiały, poprawki
lub abstrakty redaktora, nawet jeśli zostały opublikowane w czasopiśmie
naukowym. Streszczenie udziału naukowego (na przykład z konferencji) nie
jest artykułem naukowym.
Czasopisma naukowe to periodyki wydawane w formie drukowanej lub
elektronicznej z przypisanymi kodami ISSN, publikujące recenzowane
badania naukowe. Czasopismo naukowe nie oznacza gazety lub
czasopisma popularnonaukowego.
Do celów konkursu artykuł musi spełniać następujące kryteria:
a) Oryginalna praca naukowa w dziedzinach gastroenterologii i/lub
hepatologii (klinicznej i eksperymentalnej, w tym badania in vitro i in
vivo, prace z zakresu epidemiologii, meta-analizy itp.),
b) publikacja w czasopiśmie naukowym w okresie od 1 stycznia 2021 do
31 grudnia 2022 roku,
c) zgłoszony tylko raz, tj. przez jednego uczestnika konkursu.
Do celów niniejszego konkursu, pod pojęciem „projekt pracy badawczej”
rozumiemy dokument zawierający następujące elementy:
a) Tytuł
b) Tło teoretyczne
c) Hipoteza badawcza
d) Cel pracy
e) Planowana liczba badanych (dotyczy badań klinicznych) i czas
realizacji projektu
f) Szczegółowa metodologia badań
g) Znaczenie praktyczne podjętej tematyki badań.
h) Miejsce(a) realizacji projektu i pisma kierowników tych jednostek
potwierdzające możliwości wykonawcze
i) Wykaz najważniejszych publikacji Autora projektu z ostatnich 5 lat.
Artykuł naukowy lub projekt pracy badawczej muszą zostać przesłane w
formie elektronicznej (przedruk, kopia w pliku PDF) wraz z wymaganymi
załącznikami na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I punkt
2.
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7.
8.

Uczestnik może zgłosić do konkursu większą liczbę artykułów naukowych
lub projektów prac badawczych, jednak zawsze z odrębnym wnioskiem.
Autorzy artykułów naukowych mogą zgłosić się do konkursu tylko jako osoby
fizyczne. Nie można złożyć wniosku jako zespół ani instytucja naukowa bądź
jako osoba prawna.

IV. Wniosek konkursowy
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie „Gastroenterology - Young Winners
2022” jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem czytelnie wypełnionego,
kompletnego wniosku.
Dane we wniosku muszą być wpisane literami drukowanymi, prawidłowo i
zgodnie z prawdą.
Wniosek z podpisem uczestnika i załącznikami (Protokół przekazania
nagrody pieniężnej – załącznik B, CV – załącznik C) musi być doręczony na
adres wskazany w rozdziale I punkt 2 do 28 lutego 2023 roku. Dopisek
„Konkurs Gastroenterology - Young Winners 2022” musi być wpisany w
adresie odbiorcy.
Okres wysyłania wniosków do tej edycji konkursu (okres składania
wniosków) rozpoczyna się 1 maja 2022 i trwa do 1 lutego 2023 roku.
Formularz wniosku jest częścią niniejszego regulaminu (Załącznik A) i jest
dostępny na stronie www.ptg-e.org.pl do końca okresu składania wniosków.
Datą decydująca o przyjęciu wniosku uczestnika konkursu jest data
akceptacji wniosku przez Komisję Konkursową PTG.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać regulaminu konkursu bez wyjątku
oraz przestrzegać instrukcji organizatora poprzez podpisanie i przesłanie
wniosku.

V. Ocena prac konkursowych
Ocena jest dokonywana przez Komisję Konkursową w okresie od 1 marca
do 31 marca 2023.
2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku w razie
niespełnienia zasad określonych przez organizatora, nawet w drobnych
szczegółach.
3. Komisja Konkursowa nie przyjmie wniosków doręczonych po terminie ich
składania, wniosków powtórzonych z identycznymi artykułami naukowymi
oraz wniosków z artykułami naukowymi nieopublikowanymi w okresie
01.01.2021- 31.12.2022, nawet jeśli zostało potwierdzone ich przyjęcie do
druku.
4. Komisja Konkursowa jest uprawniona do zażądania od uczestnika
dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do oceny podstawowej. W przypadku
ich nieotrzymania Komisja Konkursowa ma prawo wykluczyć uczestnika z
konkursu.
5. Komisja Konkursowa publicznie ogłosi wyniki Konkursu podczas Konferencji
Gastro Aktualności oraz na stronie internetowej www.ptg-e.org.pl.
6. Artykuły naukowe lub projekty prac badawczych spełniające kryteria
przyjęcia do konkursu są oceniane przez Komisję Konkursową w zakresie:
1.
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9.

10.
11.

12.

13.

a) oryginalności artykułu naukowego lub projektu pracy badawczej,
b) znaczenia i korzyści dla dziedziny medycyny,
c) zastosowania wyników w praktyce.
Przeglądy artykułów naukowych, zestawy artykułów naukowych,
streszczenia, plakaty, eseje, rozprawy, książki, podręczniki i zbiory
streszczeń zostaną wykluczone. Ponadto dotąd nieopublikowane artykuły
naukowe oraz artykuły już nagrodzone w podobnym konkursie zostaną
wykluczone z oceny konkursowej.
Praca członka Komisji Konkursowej jest nieodpłatna.
Z przebiegu zebrania Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół,
podpisany przez wszystkich obecnych członków. Protokół zostanie
sporządzony przez osobę wyznaczoną przez Komisję Konkursową.
Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej będą uczestniczyć w głosowaniu.
Każdy członek komisji zgodnie z własnym uznaniem podzieli całkowitą
liczbę 10 punktów pomiędzy oceniane artykuły naukowe oraz projekty prac
badawczych. Przewodniczący komisji doda punkty przyznane
poszczególnym artykułom oraz projektom prac badawczych i przekaże
organizatorowi listę z największą liczbą punktów wraz z miejscem, które
zajęły w ocenie międzynarodowej. W przypadku głosowania pisemne
uzasadnienie wyboru artykułów nie jest wymagane.
Organizator w żaden sposób nie może wpływać na proces decyzyjny Komisji
Konkursowej oraz musi uszanować wyniki jej oceny.

VI. Nagrody
1.

2.

3.

Nagrody w Konkursie „Gastroenterology - Young Winners 2022” są ustalane
następująco:
a) w ocenie Komisji Konkursowej nagradzane będą: najlepsza praca
naukowa opublikowanej w roku 2021-22 oraz najciekawszy projekt
pracy badawczej przedstawiony w roku 2021-22,
b) nagrodą będzie dyplom oraz nagroda pieniężna dla głównego autora
artykułu naukowego oraz projektu pracy badawczej,
c) nagrody pieniężne dla głównych autorów artykułu naukowego oraz
projektu pracy badawczej to w sumie 15 000 PLN (piętnaście tysięcy
złotych),
d) Komisja Konkursowa przyznaje wartość nagrody pieniężnej dla autorów
kategorii artykułu naukowego oraz projektu pracy badawczej. Minimalna
przyznana kwota w danej kategorii wynosić będzie 5 000 PLN (pięć
tysięcy złotych), jednak w zależności od decyzji Komisji Konkursowej
kwota przyznana na projekt lub za publikację może być wyższa.
Nagrody pieniężne wskazane w pkt 1 zostały podane w kwocie brutto (tj.
przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym).
Jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika konieczność pobrania przez
Organizatora, w związku z wypłatą nagrody pieniężnej, podatku
dochodowego, to wypłacana nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o
należny podatek dochodowy pobrany przez Organizatora zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej.
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4.
5.
6.

Nagroda pieniężna zostanie wypłacona przez organizatora przelewem w
oparciu o protokół przekazania nagrody pieniężnej (Załącznik B).
Wypłata nagrody w innej walucie lub w postaci rzeczowej jest możliwa
wyłącznie za zgodą organizatora.
W przypadku, gdy organizator nie może dostarczyć lub przekazać nagrody
lub nagrody pieniężnej według instrukcji ustalonych wcześniej, lub jeśli
dostarczenie wyżej wymienionych wiąże się z nieoczekiwanymi
problemami, roszczenie dotyczące otrzymania takiej nagrody bądź nagrody
pieniężnej staje się nieważne.

VII. Przekazanie nagród zwycięzcom
1.

2.

3.

4.

5.

Nagrody zostaną formalnie przekazane zwycięzcom osobiście przez
przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela Komisji Konkursowej
podczas ceremonii wręczenia nagród Konkursu „Gastroenterology - Young
Winners 2022”
Zdobywcy nagród są zobowiązani spełnić warunek przekazania nagrody.
Warunkiem przekazania nagrody jest podpisanie protokołu przekazania
nagrody pieniężnej w Konkursie „Gastroenterology - Young Winners 2022”
(Załącznik B).
Nagrodzeni uczestnicy otrzymają dyplomy i podpisane protokoły nagród
pieniężnych podczas ceremonii wręczenia nagród. Nagrody pieniężne
zostaną przelane na rachunki zwycięzców zgodnie z ich protokołami nagród
pieniężnych (Załącznik B).
W przypadku, gdy zwycięzca nie może osobiście uczestniczyć w ceremonii
wręczenia nagród, ma prawo wyznaczyć przedstawiciela do odebrania
nagrody, w oparciu o pisemne i oficjalnie zweryfikowane pełnomocnictwo.
Jeżeli przekazanie nagrody nie nastąpi w miejscu i czasie określonych w
regulaminie niniejszego konkursu z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy
lub jego przedstawiciela, wówczas nagroda przepada na rzecz organizatora.

VIII. Prawa osobiste i ochrona danych osobowych
1.

2.

Poprzez uczestnictwo w konkursie każdy uczestnik akceptuje, że
organizator ma prawo wykorzystywać imiona, nazwiska, tytuły naukowe i
zdjęcia zwycięzców w materiałach reklamowych i promocyjnych
publikowanych przez organizatora, a także, że można wykonywać nagrania
dźwiękowe i video do publikacji w tym celu przez okres pięciu lat po
zakończeniu konkursu.
Swoim podpisem i poprzez wysłanie wniosku uczestnik wyraża zgodę na
umieszczenie jego danych osobowych określonych we wniosku (Załącznik
A) w zarządzanej przez spółkę bazie danych PRO.MED.PL Sp. z o.o.

IX. Autorstwo artykułu
1.

W przypadku współautorstwa artykułu naukowego lub projektu pracy
badawczej autor główny do celów konkursu jest rozumiany jako osoba
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2.

wymieniona jako pierwsza w kolejności autorów. Autor drugi to osoba
wymieniona jako druga, trzeci jako osoba trzecia w kolejności, itp.
Każdy współautor ocenianego artykułu naukowego lub projektu pracy
badawczej może zostać uznany autorem głównym, jeśli jest to
zweryfikowane podpisami wszystkich współautorów artykułu, a nazwisko
jest wykazane we wniosku w części „autorstwo”. W przypadku
wieloośrodkowych badań międzynarodowych wymogiem udziału w
konkursie jest pierwsze miejsce na liście autorów.

X. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Uczestnik konkursu oświadcza poprzez wypełnienie i wysłanie wniosku, że
jego prawa do uczestnictwa w konkursie w żaden sposób, prawnie ani
faktycznie, nie są ograniczone. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zwróci się
do organizatora z roszczeniami dotyczącymi udziału konkretnego
uczestnika w konkursie, wówczas ten uczestnik konkursu zobowiązuje się
bez zbędnej zwłoki i w pełni zaspokoić takie roszczenia osoby trzeciej
zamiast organizatora.
Osoby niespełniające warunków uczestnictwa w konkursie lub działające
niezgodnie z regulaminem konkursu nie zostaną do konkursu dopuszczone.
W przypadku zwycięstwa takiej osoby, nagroda nie zostanie przekazana. W
takiej sytuacji drugi w kolejności zwycięzca zajmie jego miejsce.
Organizator zastrzega sobie prawo zachowania otrzymanych materiałów
konkursowych lub ich likwidacji zgodnie z własnym uznaniem, bez
rekompensaty.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utratę,
niedostarczenie, zwłokę lub uszkodzenie artykułów naukowych wysyłanych
drogą elektroniczną oraz nagród wysyłanych przelewem. Ponadto
organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne
i możliwe niedostarczenie wniosków oraz za inne problemy wynikające z
przesyłania wiadomości drogą elektroniczną.
Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez
uczestników w związku z uczestnictwem w konkursie bądź otrzymaniem
nagrody, z wyjątkiem kosztów koniecznych w celu osobistego odbioru
nagrody za zwycięskie prace naukowe wybrane przez Komisję Konkursową
w dniu i miejscu ceremonii wręczenia nagród (transport, zakwaterowanie
itp.).
Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia, przerwania bądź odwołania
konkursu bez podawania przyczyn i bez rekompensaty.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub modyfikacji regulaminu
konkursu po uzgodnieniu tego z Komisją Konkursową PTG.
Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania przestrzegania warunków
uczestnictwa w konkursie, rozpatrzenia roszczenia o nagrody oraz prawo
decydowania w sprawach spornych z mocą wiążącą i zgodnie ze swoim
uznaniem.
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Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie
internetowej organizatora www.promed.pl oraz w formie pisemnej w
siedzibie organizatora.
10. Decyzja organizatora jest wiążąca w sporach i wyjaśnieniach dotyczących
konkursu.
11. Pracownicy i bliscy krewni organizatora, tj. osoby we wspólnym
gospodarstwie domowym i inne osoby bliskie w znaczeniu Sekcji nr 116 i
117 Kodeksu Cywilnego są wyłączone z uczestnictwa w konkursie.
12. Uczestnictwo w konkursie, nagrody i nagrody pieniężne nie mogą być
uzyskane na drodze postępowania sądowego.
9.

Harmonogram Konkursu
1.05.2022. – 1.02.2023: przyjęcie wniosków;
1.03.2023. – 31.03.2023: ocena prac
04.2023: ogłoszenie wyników; wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom

Załączniki
A – Wniosek o uczestnictwo w konkursie
B – Protokół przekazania nagrody pieniężnej
C – CV uczestnika konkursu
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ZAŁĄCZNIK A

Wniosek o Uczestnictwo w Konkursie
UCZESTNIK KONKURSU
Imię, nazwisko i tytuł: ........................................
Data i miejsce urodzenia:...................................................
Adres stałego zamieszkania:..........................................
Miejsce pracy: .....................................................................
stanowisko: ...............................................................
KONTAKT
Adres:
E-mail:
Numer telefonu (w formacie międzynarodowym, np. +48 ………………..):
PRZEDKŁADANY ARTYKUŁ
Autor i współautorzy artykułu (w kolejności określonej w artykule):
Tytuł artykułu naukowego:
Publikacja, w której ukazał się artykuł (tytuł, ISSN):
Wskaźnik wpływu (Impact Factor) publikacji za rok ukazania się artykułu:
PRZEDKŁADANY PROJEKT PRACY BADAWCZEJ
Autor i współautorzy pracy (w kolejności określonej w projekcie):
Tytuł pracy badawczej:

AUTORSTWO
Niniejszym potwierdzam, że głównym autorem artykułu/ projektu pracy
badawczej jest:
W przypadku, gdy podane tu nazwisko autora głównego nie jest identyczne
z nazwiskiem na pierwszym miejscu w kolejności autorów artykułu,
przedkładający musi załączyć pisemne oświadczenia wszystkich
współautorów, przypisujące główne autorstwo artykułu przedkładającemu –
uczestnikowi konkursu.
ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć, jeśli są dołączane)
1. Kopia elektroniczna przedkładanego artykułu naukowego/projektu pracy
badawczej*
TAK
NIE
2. Potwierdzenie autora głównego
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TAK
NIE
* - niepotrzebne skreślić
1. Oświadczenie Wnioskującego o uczestnictwo w Konkursie:
a) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celach związanych z realizacją niniejszego konkursu.
b) Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu :
 otrzymywania informacji handlowych z zakresu działalności
PRO. MED.PL Sp. z o.o.,
 otrzymywania informacji na temat organizowanych sympozjów,
wykładów, promocji.
2.

Klauzula informacyjna RODO:

a) Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Administratorem
Pani/Pana danych osobowych są: PRO.MED.PL" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, 40156 Katowice, Aleja Korfantego 125 A oraz Polskie Towarzystwo
Gastroenterologiczne (PTG) siedziba w Warszawie pod adresem: Klinika
Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, jak Współadministratorzy
b) Inspektorem Ochrony Danych w PRO. MED.PL Sp. z o.o. jest Pan
Ireneusz Ćwiląg, kontakt pod adresem: dane@promed.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu Konkursu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
przez okres niezbędny do jej wykonania lub przez okres niezbędny do
ochrony ewentualnych roszczeń. Dane zawarte w fakturze przetwarzane
będą przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym faktura została
wystawiona,
d) W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji, o których mowa w
punkcie 1 litera b niniejszego paragrafu dane osobowe, przechowywane
będą do momentu odwołania zgody,
e) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia
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przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia
danych,
f) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
g) Pani/Pana
dane
osobowe
będą
udostępniane
podmiotom
współpracującym ze Współadministratorami, w szczególności biurom
rachunkowym, służbom informatycznym,
h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania a konsekwencją takiego przetwarzania
będzie wysyłka tylko wybranych informacji,
i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
może skutkować niemożliwością przekazania nagrody pieniężnej .
3.

Ja, wyżej wymieniony uczestnik konkursu zobowiązuję się przestrzegać
regulaminu Konkursu Gastroenterology - Young Winners 2020-21, z
którymi się w pełni zapoznałem, oraz przestrzegać instrukcji organizatora
konkursu, a także wypełnić zobowiązania wynikające z konkursu i jego
regulaminu.

………………………………………………………………..…………………
Data i podpis uczestnika Konkursu Gastroenterology - Young Winners 2022
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ZAŁĄCZNIK B
Protokół Przekazania Nagrody Pieniężnej
1.

Oświadczenie zwycięzcy:

Ja, niżej określony zwycięzca,
Imię, nazwisko, tytuł: …………………..............
Data i miejsce urodzenia:...................................................
Adres stałego zamieszkania:.................................................
Numer rachunku bankowego (IBAN): ……………………....
w Konkursie Gastroenterology - Young Winners 2022, organizowanym przez
spółkę PRO.MED.PL sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem Aleja
Korfantego 141, Katowice 40-154, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w
Katowicach Wydział VIII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000142428, NIP 521-012-11-32 (dalej zwaną
„Organizatorem”), oświadczam, że zapoznałem się z podaną poniżej
informacją organizatora i niniejszym swoim podpisem poświadczam, że
przyjmuję od organizatora nagrodę pieniężną w wysokości……………………..
PLN brutto.
W ........................., dnia………………
………………..……………………………………….............
Podpis zwycięzcy lub jego upoważnionego przedstawiciela

2. Oświadczenie Organizatora:
Przekazanie Nagrody
W oparciu o niniejszy protokół nagroda pieniężna w wysokości…………..…
PLN zostanie przekazana zwycięzcy przelewem na wskazany rachunek
bankowy w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszego oświadczenia.

W ........................., dnia………………
………………..………………………………………………………….
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do złożenia podpisu w
imieniu organizatora
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