VI KONGRES PTGO
1-3 PAŹDZIERNIKA 2020
LUBLIN

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO W RAMACH
VI KONGRESU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
(PTGO) z siedzibą w Warszawie, ul. K. Promyka 13.
2. Konkurs będzie przeprowadzany w trakcie trwania VI Kongresu Polskiego
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ( Kongres PTGO), w dniach 1-3
października 2020r.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do
tej Ustawy.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie lekarz posiadający PWZ, uczestnik VI
Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) udział w VI Kongresie PTGO, po wcześniejszej rejestracji na stronie kongresu
www.ptgo2020.pl
b) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.ptgo2020.pl
c) spełnienie warunków podanych w powyższym regulaminie
3. W Konkursie nie mogą brać udziału lekarze - członkowie Komitetu Organizacyjnego
VI Kongresu PTGO.

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest aktywny udział w VI Kongresie PTGO w dniach
1-3.10.2020r.
2. Nagrody otrzyma 11 lekarzy, którzy wykażą największą aktywność w czasie kongresu
poprzez udział w sesjach naukowych kongresu, warsztatach oraz wizytach na
wirtualnych stoiskach Partnerów Kongresu.
3. Nagrodzeni lekarze zostaną wyłonieni z wykorzystaniem informatycznego systemu
analiz, poprzez weryfikację:
a) ilości wykładów i czasu poświęconego na udział w wykładach
b) ilości odwiedzonych stoisk Partnerów
c) czynnego udziału poprzez czat w trakcie wykładów i na wirtualnych stoiskach
wystawców.
4. Nagrodami w Konkursie są:
a) udział w ESGO 2021, Praga 23-26.10.2021- organizator konkursu pokrywa
koszt - opłatę konferencyjną, nocleg, przejazd
b) udział w ESGO 2021, Praga 23-26.10.2021- organizator konkursu pokrywa
koszt - opłatę konferencyjną, nocleg
c) udział w ESGO 2021, Praga 23-26.10.2021- organizator konkursu pokrywa
koszt- opłatę konferencyjną.
d) udział w warsztatach workkeys observation da Vinci pod kierownictwem
prof. dr hab. n. med. Anity Chudeckiej- Głaz w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie – 4 miejsca, organizator
konkursu pokrywa koszt - opłaty, nocleg
e) udział w warsztatach endoskopia w ginekologii onkologicznej -workkeys
observation, pod kierownictwem
dr n. med. Marcina Miśka w Centrum Onkologii w Kielcach– 4 miejsca,
organizator konkursu pokrywa koszt - opłaty, nocleg.

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Towarzystwa w ciągu 14 dni od
zakończenia Kongresu.
7. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na adres email wskazany w trakcie rejestracji na kongres.
8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3
(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
9. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest sekretariat PTGO.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko lekarze, posiadający PWZ, którzy przekazali
poprawne powyższe dane. 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

