
 

Warszawa 05.08.2015 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIENNIKARZY 

1.  

1. Celem konkursu jest promowanie i popieranie aktywności dziennikarzy, którzy rozwijają 

społeczną świadomość na temat czerniaka, przyczyniają się do propagowania wiedzy  

z zakresu diagnostyki  i leczenia czerniaka.  

2.  

2. Organizatorami konkursu są: Fundacja im. dr Macieja Hilgiera, MSD Polska Sp. z o.o.  

 

3.  

1. Ramy czasowe edycji konkursu:  

 ogłoszenie konkursu: 5 sierpnia 2015 r. 

 nadsyłanie prac: do 30 czerwca 2016 r. 

 posiedzenie jury: lipiec 2016 r. 

 ogłoszenie wyników: podczas LAO 2016 

 

4.  

 

1. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy wszystkich mediów, zarówno drukowanych 

i elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym, zgłaszających się indywidualnie lub 

za pośrednictwem swojej redakcji. 

 

2. W konkursie udział mogą wziąć wszystkie materiały poruszające jego tematykę  

w dowolnej formie (artykuł prasowy, reportaż telewizyjny, radiowy i inne), które zostały 

opublikowane lub wyemitowane w okresie 05.08.2015r. – 30.06.2016r.  

 

3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie materiały dziennikarskie opublikowane między okresie 
05.08.2015r. – 30.06.2016r w:  

 Tytule prasowym  

 Portalu internetowym  

 Stacji telewizyjnej  

 Rozgłośni radiowej  
 

5. Każdy uczestnik/dziennikarz może zgłosić wiele publikacji/materiałów, napisanych/stworzonych 
indywidualnie i samodzielnie).  

 
6. Publikacje/materiały muszą zostać przesłane do Biura konkursu drogą mailową na adres 
konkurs@expertpr.pl  wraz z poniższymi informacjami:  

 Imię i nazwisko autora publikacji/materiału  



 

 Numer telefonu oraz adres email do autora publikacji/materiału  

 Pełna nazwa redakcji wraz z adresem do korespondencji  
 

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: 
 

 przesłanie publikacji/materiału (w pliku pdf, mp3 lub avi) na adres 
konkurs@expertpr.pl Przesłanie publikacji/materiału jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

 wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowanego przez organizatorów 
konkursu.  

 
8. Przekazanie publikacji następuje indywidualnie przez uczestnika Konkursu bądź za 

pośrednictwem redakcji, której pracownikiem lub współpracownikiem jest uczestnik 
Konkursu.  

 
9. Przekazanie publikacji Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:  

 konkurs@expertpr.pl w temacie maila podając „Konkurs onkologiczny”.  
Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia publikacji/materiału na podany adres.  
 

10.  Publikacje/materiały należy przekazywać Organizatorowi do dnia 30 czerwca 2016 r.  
 

11. Adres Biura Konkursu: ExpertPR Consultancy Elżbieta Brzozowska, ul. Turkusowa 38, 05-077 

Warszawa, email: Konkurs@expertpr.pl 

 

5. 

1. Wysyłając zgłoszenie materiału, uczestnik konkursu potwierdza, że akceptuje treść 

niniejszego regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż uczestnik jest autorem nadesłanej 

pracy, a jej treść nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.  

 

7. 

 

1. Zgłoszone prace będą ocenione przez niezależne Jury, w skład którego wejdą: eksperci 

medyczni, dziennikarze oraz lekarze. 

2.  W ocenie zgłoszonych prac Jury weźmie pod uwagę: 

 zgodność z tematem edycji konkursu 

 oryginalność pracy (ciekawe ujęcie tematu, sposób zainteresowania odbiorcy), 

 wagę zawartych informacji (znaczenie informacji dla potencjalnego odbiorcy), 

 wkład pracy autora poświęconej zbieraniu informacji, danych, itp.  

 sposób prezentacji tematyki 

8. 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w sierpniu 2016 roku – podczas 

Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

publikacji imion i nazwisk laureatów.  
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9. 

1. Fundatorem nagrody jest firma MSD Polska Sp. z o.o 

2. Wśród uczestników konkursu Jury wybierze jednego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną: 

udział w kongresie ESMO 2016 która obejmuje: 

a. Zakup biletu 

b. Opłatę za udział w kongresie 

c. Opłatę za hotel 

3. Kongres ESMO 2016 odbędzie się w dn 07.-11.X.2016 w Kopenhadze w Danii. 

4. Nagroda przeznaczona jest dla jednej osoby, w przypadku prac zespołowych nagrodę otrzymuje 

zgłoszony do konkursu autor treści merytorycznej nagrodzonego materiału.   

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

7. W przypadku nie odebrania nagrody przez osobę uprawnioną, Jury zastrzega sobie prawo 

przyznania tej nagrody innemu uczestnikowi konkursu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

Organizator poinformuje laureata o wyniku Konkursu podczas kongresu LAO 2016 lub w terminie 

nie później niż 30 sierpnia 2016r. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu 

Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te Organizatorowi Konkursu pod adresem 

Konkurs@expertpr.pl 

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 10 (słownie: dziesięciu) 

dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony w drodze korespondencji elektronicznej. 

 

10. 

1. Biuro Konkursu:  

ExpertPR Consultancy  

ul. Turkusowa 38,  

05-077 Warszawa-Wesoła,  

tel. 607 40 15 16 

Konkurs@expertpr.pl 

 

2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami 

będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.  

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

przeprowadzenie lub prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie 

przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń 

losowych, w tym siły wyższej. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających 

przeprowadzenie Konkursu, Organizator informuje o tym Uczestników drogą elektroniczną. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie 

dozwolonym obowiązującymi przepisami. 
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5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. 

U. 2009 nr 201 poz. 1540). 

6. Informacje na temat konkursu: Wszelkie informacje na temat konkursu oraz formularze 

zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych:  

 Fundacji im. dr Macieja Hilgiera: www.fundacjahilgiera.com  

 Biurze Konkursu: ExpertPR Consultancy Elżbieta Brzozowska  

 MSD Polska Sp. z o.o., www.msd.pl 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dat poszczególnych etapów konkursu. 

http://www.fundacjahilgiera.com/
http://www.msd.pl/

