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Regulamin Konkursu 
 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest MEDI-system spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000003824, REGON 017234986, NIP 525-22-08-317 (zwana dalej 

„Organizatorem”), 

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kierunek senior”  (zwany  dalej 

„Konkursem”). 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.03.2017 r., a kończy się w dniu 23.04.2017 r. 

Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od godziny 00:00:00 dnia 

01.03.2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 23.04.2017 r., przy czym w ostatnim dniu 

konkursu dokonanie zgłoszenia będzie uważane za ważne, jeżeli najpóźniej do 

23.04.2017 r. do godz. 23:59:59 zgłoszenie zostanie nadane przesyłką poleconą w 

polskim urzędzie pocztowym lub wysłane mailem z adresu mailowego Uczestnika. 

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.05.2017 r. w Międzynarodowym Dniu 

Pielęgniarek i Położnych o godzinie 10.00 na stronie internetowej Organizatora w 

zakładce „Aktualności”. 

8. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na 

terenie Polski, studentów ostatniego roku studiów licencjackich/magisterskich 

pielęgniarstwa (zwanych dalej „Uczestnikami”). Z udziału w Konkursie wyłączeni 

są pracownicy Organizatora, jak również inne osoby zatrudnione u Organizatora na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także przedsiębiorcy współpracujący z 

Organizatorem.  

9. Uczestniczyć w konkursie mogą osoby, które zapoznały się z regulaminem i wyraźnie go 

zaakceptowały. 
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10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyboru laureatów, wydania nagród oraz 

zweryfikowania poprawności danych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

 

§2 Zasady konkursu 

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 

01.03.2017 r. do 23.04.2017 r. spełnić łącznie następujące warunki: 

 

a. stworzyć prezentację pt. „Potrzeby pielęgnacyjne osób starszych - plan opieki”. 

Prezentacja powinna przedstawiać plan opieki osób starszych oraz prezentować 

omówienie od 4 do maksymalnie 6 potrzeb pielęgnacyjnych osób starszych. Jedna 

potrzeba pielęgnacyjna powinien zajmować maksymalnie 3 slajdy. Prezentacja może 

być sporządzona w języku polskim albo angielskim. 

b. przesłana prezentacja nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w 

szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych 

innych osób, treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, treści 

sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności uznanych za obelżywe. 

c. dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) 

przesyłając prezentację na adres e-mail: aleksandra.stolarczyk@medisystem.pl lub 

wysyłając za pośrednictwem poczty listem poleconym na adres Organizatora:  

MEDI- System sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

2. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik konkursu spełnia 

warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu Organizator może żądać 

od Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych, bądź przedłożenia 

dokumentów potwierdzających, że uczestnik jest osobą pełnoletnią, zamieszkuje na 

terenie Polski, jest studentem ostatniego roku pielęgniarstwa, nie jest osobą 

zatrudnioną u Organizatora na podstawie umowy o pracę ani umowy 

cywilnoprawnej, jak również nie współpracuje jako przedsiębiorca z Organizatorem. 

Organizator konkursu ma prawo do weryfikacji czy Uczestnikowi konkursu 

mailto:aleksandra.stolarczyk@medisystem.pl
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przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej przez niego 

prezentacji. Jeżeli Uczestnik odmówi bądź nie dostarczy w zakreślonym przez 

Organizatora terminie ww. oświadczeń, informacji lub dokumentów Organizator ma 

prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu. 

4. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków 

niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem w Konkursie.  

 

§3 Zasady wyłaniania laureatów i przyznawania nagród 

 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja 

Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli 

Organizatora. 

2. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, 

które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia procedury 

dokonywania Zgłoszeń do Konkursu. 

3. Oceniając przesłane przez Uczestników prezentacje, Komisja Konkursowa będzie 

działała w oparciu o: 

 

a) kryterium oryginalności przedstawionej prezentacji, 

b) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu. 

 

4. Komisja wyłoni czterech laureatów. Dodatkowo wybrani zostaną trzej laureaci 

rezerwowi poczynając od najlepszego z nich. Wybrane Zgłoszenia zostaną 

umieszczone na liście według kolejności ich wyboru poczynając od najlepiej 

wykonanej prezentacji konkursowej. Prawo do nagród otrzymują autorzy czterech 

prezentacji najwyżej ocenionych przez Komisję sporządzonych w języku polskim, 

bądź w języku angielskim. 

5. Werdykt Komisji jest ostateczny, z uwzględnieniem postanowień §6. 
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§4 Nagrody w konkursie 

1. W niniejszym konkursie przewidziano cztery nagrody, każda w postaci 3-dniowego 

wyjazdu do Paryża w dniach 23 – 25 czerwca 2017 r., podczas którego Laureaci będą 

mieli okazję zobaczyć nowoczesne ośrodki opieki długoterminowej europejskiej sieci 

centrów i rehabilitacji ORPEA. Podczas wyjazdu zaplanowane jest również zwiedzanie 

miasta oraz uroczysta kolacja. Plan wycieczki stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. Organizator zastrzega, że plan wycieczki oraz jej termin może ulec zmianie. 

2. Koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz zwiedzania ponosi Organizator, 

pozostałe koszty ponoszą Laureaci. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju bądź na 

gotówkę. 

4. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia praw do Nagrody na jakąkolwiek osobę 

trzecią. 

5. Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w 

konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub podejmowania 

przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na 

przebieg Konkursu, są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć 

negatywnie na wizerunek Organizatora, a także naruszają interesy lub prawa innych 

Uczestników Konkursu lub osób trzecich. 

6. W przypadku, gdy Laureat nie będzie mógł wziąć udziału w wycieczce z powodu 

choroby lub innych zdarzeń losowych jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o 

tym Organizatora, a nagroda przepada. 

7. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

konkursu. 

 

§5 Prawa Autorskie i inne postanowienia 

 

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada osobiste i 

majątkowe prawa autorskie do prezentacji, którą zgłasza do konkursu. 

2. Laureat w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyników konkursu zobowiązany jest do 

potwierdzenia przyjęcia nagrody. Niepotwierdzenie przyjęcia nagrody oznacza rezygnację 

Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu 
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wobec Organizatora. 

3. W miejsce Laureata, który odmówił przyjęcia Nagrody, nie potwierdził przyjęcia Nagrody 

w terminie wskazanym w ustępie 2 powyżej, jak również w miejsce Laureata, który został 

wykluczony z Konkursu z innych przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie, 

wejdzie pierwsza osoba na liście Laureatów Rezerwowych. 

 

 

§ 6 Procedura postępowania reklamacyjnego 

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić rek lamac ję  w związku z 

przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres 

Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 

Reklamacje rozpatruje Organizator. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres, dokładny opis i 

wskazanie przyczyn reklamacji. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. 

5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu 

Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe 

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu 

jest MEDI-system spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać 

się będzie na zasadach przewidzianych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w 

szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania 
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poprawności danych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz 

niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom 

udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 

możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

www.medisystem.pl, w zakładce Aktualności. 

 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik do Regulaminu 
 
 

Plan wycieczki konkursowej: 

 

 

Dzień 1. 

8.00 Wylot z Warszawy  

12.00 Zakwaterowanie, lunch 

14.00 Wizyta w I Ośrodku ORPEA 

17.00 Wizyta w II Ośrodku ORPEA 

19.00 Kolacja 

20.00 Czas wolny 

 

Dzień 2. 

9.00 Śniadanie 

10.00 Zwiedzanie miasta 

12.00 Lunch 

13.00 Zwiedzanie miasta 

18.00 Uroczysta kolacja 

 

Dzień 3. 

9.00 Śniadanie 

10.00 Czas wolny 

13.00 Wyjazd na lotnisko 

 

 


