
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDAWNICTWO 

EVERETH PUBLISHING SP. Z O.O. 

  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na stronach internetowych: 

www.evereth-news.pl i www.forumleczeniaran.pl. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 

zwycięzców – autorów publikacji naukowych, na podstawie informacji zawartych 

w materiałach dystrybuowanych przez Organizatora i jednostki przez Niego wyznaczone, 

dotyczących wydarzenia „I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego”, które odbędzie się 

w dniach 20–22.10.2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem, zwanego dalej 

„Konferencją”, w związku z którym odbywa się konkurs. 

2. Organizatorem Konkursu jest Evereth Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Wał 

Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 12.07.2022 r. do 31.08.2022 r., a wyłonienie 

zwycięzców zostanie ogłoszone do dnia 19.09.2022 r.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, 

loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą 

w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 

z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach 

wykonawczych do tej Ustawy. 

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 

9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) 

i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 

Ustawy. 

6. Konkurs jest organizowany na terenie Unii Europejskiej. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca przedstawicielem zawodu 

medycznego, która zgłosi do Organizatora pracę naukową o charakterystyce spełniającej 

wymogi Konkursu, celem jej publikacji w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii 

i Intensywnej Opiece” (ISSN 2391-7970 – wersja drukowana; ISSN 2450-1204 – wersja on-

line), zwanego dalej „Czasopismem”.  

2. Zgłoszone prace naukowe muszą spełniać warunki i być zgodne z Procedurą Redakcyjną oraz 

Instrukcjami dla Autorów, dostępnymi na stronie internetowej Czasopisma 

[https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece/]. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

o zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu; 

o spełnienie warunków podanych w §3 p.1, §3 p.2. 

4. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca 

naukowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste 

do pracy, w tym prawo do wysłania jej na Konkurs. 

5. Zgłoszenie pracy naukowej do udziału w Konkursie wymaga zamieszczenia w formularzu 

zgłoszeniowym następującej informacji: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję 

http://www.evereth-news.pl/
http://www.forumleczeniaran.pl/
https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece/


Regulamin Konkursu” wraz z datą akceptacji Regulaminu. Zgłoszenie niezawierające 

powyższych informacji nie zostanie dopuszczone do Konkursu. 

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia 

lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem 

Konkursu. 

§ 3 

ZASADY KONKURSU  

1. Przedmiotem Konkursu jest zgłoszenie pracy oryginalnej, pracy poglądowej/przeglądowej lub 

opisu przypadku o charakterze naukowym i zgodnym z tematyką Czasopisma, poprzez 

formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Czasopisma 

[https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece/zglos-

prace-paio/], na podstawie informacji zawartych w materiałach dystrybuowanych przez 

Organizatora i jednostki przez Niego wyznaczone, w terminie wyznaczonym przez 

Organizatora.  

2. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane prace naukowe, które pozytywnie przejdą proces 

wstępnej kwalifikacji polegającej na ocenie, czy dana praca mieści się w obszarze problematyki 

Czasopisma. 

3. Po uznaniu pracy za niewłaściwą do publikacji na łamach Czasopisma, główny Autor pracy 

zostaje o tym powiadomiony w trybie natychmiastowym i wykluczony z Konkursu.  

4. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia 

pracy do publikacji w Czasopiśmie, zawartych na stronie internetowej Czasopisma. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora, Komitet Naukowy Konferencji oraz Redakcję Czasopisma.  

6. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Komisja Konkursowa w 100% samodzielnie na 

podstawie subiektywnej oceny merytorycznej przesłanych prac naukowych. Nie ma 

możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac naukowych. 

7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga Organizator. 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE  

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a. dla Autorów 3 najlepszych prac naukowych, wyłonionych na podstawie decyzji 

Komisji Konkursowej: bezpłatny wstęp na Konferencję „I Forum Pielęgniarstwa 

Anestezjologicznego” wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w dniach 

20–22.10.2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy (ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane) 

oraz bezpłatny wstęp na 2 kolacje i wydarzenia towarzyszące Konferencji w dniach 

20.10.2022 r. i 21.10.2022 r. dla jednego (1) Autora każdej ze zwycięskich prac; 

b. dla Autorów 3 wyróżnionych prac naukowych, wyłonionych na podstawie decyzji 

Komisji Konkursowej: bezpłatny wstęp na Konferencję „I Forum Pielęgniarstwa 

Anestezjologicznego” w dniach 20–22.10.2022 r. w Hotelu Mercure Kasprowy (ul. 

Szymaszkowa, 34-500 Zakopane) dla jednego (1) Autora każdej z wyróżnionych prac; 

c. dla Autorów pozostałych prac naukowych zakwalifikowanych do publikacji przez 

Komisję Konkursową: roczna prenumerata czasopisma „Pielęgniarstwo 

w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” dla jednego (1) Autora każdej 

z zakwalifikowanych prac.  

2. Nagrody finansowane są ze środków własnych Organizatora. 

https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece/zglos-prace-paio/
https://evereth.pl/czasopisma/pielegniarstwo-w-anestezjologii-i-intensywnej-opiece/zglos-prace-paio/


3. Zdobywcy nagrody zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną do dnia 23.09.2022 

r., na wskazany przez nich w trakcie Konkursu adres e-mail. 

4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca nagrody powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 

(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody. 

5. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do kontaktu z Organizatorem. 

§ 5 

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU  

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 

kontaktowego (w celu przekazania nagrody) i innych wskazanych w formularzu zgłoszenia. 

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje, 

wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe 

przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia niniejszego Konkursu, publikacji zgłoszonych prac naukowych oraz w związku 

z wydaniem nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcom otrzymanie 

nagród i/lub wyróżnień. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania 

przyczyny, 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. 

2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez 

uczestników Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie 

przesyłania zgłoszeń konkursowych, i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Komisja Konkursowa może go 

wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym 

Regulaminie. 


