Regulamin Konkursu
Zbierz pieczątki, wpisz hasło i odbierz nagrody!
Organizator Konkursu:

Polskie Towarzystwo Alergologiczne, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,
NIP:113-22-57-908

Biuro organizacyjne: AltaSoft s.c. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP: 634-23-96-317
Data publikacji regulaminu: wtorek, 2 maja 2017 r.
§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzany zostanie konkurs „Zbierz
pieczątki, wpisz hasło i odbierz nagrody!”.
2. Konkurs odbywa się w ramach IX Konferencji Szkoleniowej PTA.
3. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
4. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczestnicy IX Konferencji Szkoleniowej PTA.
5. Nad poprawnością przeprowadzenia konkursu czuwa Komisja Konkursowa (komisja) powołana
przez Organizatora Konkursu. Komisja ta dokonuje także oceny nadesłanych haseł.
6. Skład komisji zostanie opublikowany najdalej w dniu rozpoczęcia konkursu na stronie
http://konferencja2017.szkoleniapta.pl/konkurs
7. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej ani członkowie ich rodzin.
8. Celem konkursu jest promocja najnowszych osiągnięć firm farmaceutycznych na polu alergologii
oraz inicjatyw edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w szczególności wyłonienie
hasła, które stanie się oficjalnym hasłem promującym X Jubileuszową Konferencję Szkoleniową
PTA w Wiśle w 2018 roku.
§2.

Przebieg konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs będzie trwał od 10 do 12 maja 2017 roku do godz. 16.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1) Pobranie książeczki konkursowej w recepcji konferencji
2) Wpisanie w wyznaczonym miejscu numeru identyfikatora konferencyjnego oraz numeru
telefonu
3) Zebranie co najmniej 25 unikalnych pieczątek z różnych stoisk wystawienniczych Wystawy
Medycznej IX Konferencji Szkoleniowej PTA.
4) Wpisanie w wyznaczonym miejscu swojej propozycji hasła promującego X Jubileuszową
Konferencję Szkoleniową PTA w Wiśle w 2018 roku.
3. Wypełnione książeczki z pieczątkami, wpisanym hasłem i wpisanymi danymi wymienionymi w
punkcie 2. 2) , należy złożyć w recepcji konferencyjnej do dnia 12 maja 2017 do godziny 16.00.
4. Ocenie podlega liczba zebranych unikalnych pieczątek. W przypadku tej samej liczby pieczątek
decydujące jest miejsce w rankingu, które otrzyma hasło, w przypadku braku możliwości
jednoznacznego rozstrzygnięcia, zadecyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo przewidywane jest
specjalne wyróżnienie dla autora hasła, które stanie się oficjalnym hasłem promującym X
Jubileuszową Konferencję Szkoleniową.
5. Do konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną książeczkę.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędów we wpisanych danych
identyfikacyjnych.
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7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na sesji zamykającej konferencję w sobotę dn. 13 maja o
godz. 12.00 oraz opublikowane do dnia 19.05.2017r na stronie:
http://konferencja2017.szkoleniapta.pl/konkurs.
§3.

Warunki które musi spełnić hasło. Prawa autorskie

1. Hasło powinno zawierać się w objętości kilku trafnych słów, do 1 krótkiego zdania lub równoważnika
zdania i opierać się na jednej z dwóch idei „Z czym kojarzą Ci się Konferencje Szkoleniowe PTA?”
albo „Czego oczekujesz po kolejnych edycjach Konferencji”.
2. Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie i wykorzystanie
wymyślonego przez siebie hasła na wszelkich polach eksploatacji przez Organizatora.
3. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać jedynie te hasła, do których przysługują im autorskie prawa
osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.
4. Uczestnik, jako autor hasła nie może nim naruszać praw osób trzecich, za co ponosi pełną
i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem
hasła do celów promocyjnych.
§4.

Nagrody

1. Nagrody otrzymują tylko Ci Uczestnicy, którzy poprawnie wypełnili swoje dane identyfikacyjne.
2. Wpisane hasła podlegają ocenie członków Komisji Konkursowej. Oceniana będzie trafność,
oryginalność i poprawność literacka hasła. Komisja dokonuje rankingu wszystkich nadesłanych
haseł.
3. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom Konkursu, którzy zbiorą największa liczbę unikalnych
pieczątek. W przypadku tej samej liczby pieczątek ocenie zostanie poddane hasło. Decydujące w
takim przypadku będzie miejsce w rankingu przyznane za hasło. W przypadku braku możliwości
rozstrzygnięcia, zdecyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizator przewiduje także wyróżnienie specjalne dla najlepszego – najwyżej stojącego w
rankingu hasła. W przypadku braku unikalności wybranego hasła Organizator rezerwuje sobie
prawo do jego wykorzystania bez przydzielenia wyróżnienia.
5. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców do dnia 13 maja godz. 12.00.
6. Skład komisji zostanie opublikowany najdalej w dniu rozpoczęcia konkursu na stronie
http://konferencja2017.szkoleniapta.pl/konkurs
7. Organizator przewiduje następujące nagrody dla uczestników z największą liczbą punktów:
1) Nagroda główna (pula nagród: 3):
Voucher obejmujący opłatę konferencyjną oraz 3-dniowy pobyt w Hotelu Gołębiewski w
Mikołajkach w pokoju 1-osobowym, do wykorzystania podczas XIII Międzynarodowego
Kongresu PTA w terminie 26-29 września 2018 r., - szacowana wartość nagrody 2800 zł.
2) Nagrody II stopnia – książki medyczne - wartość każdej z nagród poniżej 100 zł. (pula nagród
10)
3) Nagrody III stopnia – zestawy słodyczy wartość każdej z nagród poniżej 50 zł. (pula nagród 10)
4) Wyróżnienie specjalne dla autora najlepszego hasła:
Voucher obejmujący opłatę konferencyjną oraz 3-dniowy pobyt w Hotelu Gołębiewski w Wiśle
w pokoju 1-osobowym, do wykorzystania podczas X Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej
PTA, - szacowana wartość nagrody 2500 zł.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody
powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda
pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania
podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie
przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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9. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em wysłanym na numer telefonu podany
w książeczce konkursowej.
10. Nagrody można albo odebrać osobiście w trakcie ogłoszenia wyników podczas IX Konferencji
Szkoleniowej PTA lub w Biurze Organizacyjnym albo zostaną przesłane pocztą na ustalony
z Uczestnikiem adres.
11. Osoby, które nie odebrały nagrody podczas konferencji, zainteresowane odbiorem nagrody
proszone są o kontakt z Biurem Organizacyjnym Konferencji celem ustalenia formy dostawy do 14
dni od ogłoszenia wyników. Brak kontaktu w tym terminie traktowany jest jako rezygnacja z nagrody.
12. Prawa do nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
13. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani zamianie na inna nagrodę.
14. W przypadku nagrody głównej i wyróżnienia specjalnego obowiązują następujące regulacje:
1) Chęć skorzystania z vouchera powinna zostać potwierdzona pisemnie (dopuszczalna jest forma
mailowa) do Biura Organizacyjnego Konferencji w okresie do 60 dni przed Konferencją. Brak
zgłoszenia w tym terminie będzie traktowany równoznacznie z rezygnacją z nagrody.
2) Voucher może zostać zrealizowany do ostatniego dnia danej konferencji.
3) Odbierający nagrody zobowiązani są do podania i aktualizacji swoich danych niezbędnych do
wystawienia odpowiednich deklaracji podatkowych.
4) Wartość vouchera obliczana jest jako cena pełnego pakietu z noclegiem w pokoju 1 osobowym
uczestnika będącego członkiem PTA w okresie wczesnej rejestracji.
15. Rezygnacja z nagrody nie odbiera Organizatorowi praw do wykorzystania hasła zgodnie z
paragrafem §3.
16. Uczestnicy przed odebraniem nagrody są zobowiązani do podania wszystkich danych niezbędnych
do wystawienia odpowiednich deklaracji podatkowych.
17. Organizator jest uprawniony do podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska zwycięzców
Konkursu i osób wyróżnionych w Konkursie.
§5.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002. r. poz. 926 ze zmianami)
wyłącznie na potrzeby Konkursu.
2. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne na którego zlecenie procesorem
danych osobowych jest AltaSoft s.c. – Biuro Organizacyjne.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość odbioru nagród
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania
§6.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny stronie internetowej pod adresem:
http://konferencja2017.szkoleniapta.pl/konkurs.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych lub
nieprawdziwych informacji
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Kontakt z Biurem Organizacyjnym:
AltaSoft s.c. (www.altasoft.pl), ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, POLSKA
tel.: (+4832) 259-83-99, 98, 96, fax: wew.18; e-mail: konferencje@altasoft.pl
Biuro czynne w dni robocze - od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
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