
Regulamin Konkursu na najlepszy eLearnig związanego 

z wydarzeniem 

„Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce” #NEMP2019 
 

MEDTUBE SP.Z.O.O. UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA 

Regulamin konkursu odbywającego się na stronie fb wydarzenia 

https://www.facebook.com/events/811335352547961/ na portalu społecznościowym 

facebook.com  oraz stronie internetowej https://medtube.pl/konferencja/. 

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu o nazwie Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce, 

zwanego dalej "Konkursem" jest, MEDTUBE SP.Z.O.O. UL. ZŁOTA 59 

00-120 WARSZAWA zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie wydarzenia 

https://www.facebook.com/events/811335352547961/ w serwisie facebook.com oraz na 

stronie internetowej https://medtube.pl/konferencja/. 

3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i 

obowiązki jego Uczestników.  

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, 

popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami 

serwisu społecznościowego Facebook. 

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu Głównego 

MEDTUBE SP.Z.O.O., jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz 

rodzeństwo.  
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4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które odwiedzą Profil 

Serwisu na serwisie społecznościowym Facebook oraz stronę internetową 

wydarzenia. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 

w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Konkursie.  

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym 

także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.  

 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami 

serwisu Facebook i/lub osoby odwiedzające stronę internetową konferencji. 

3. Konkurs odbywa się w serwisie Facebook na stronie fb wydarzenia oraz na 

stronie internetowej konferencji. 

5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do dnia 12 maja 2019 r. do 

godz. 23:59 stworzyć własny eLearning. Zamieszczenie eLearningu dokonuje 

się na platformie MEDtube.pl. Aby to zrobić należy zalogować się na 

platformie MEDtube.pl (rejestracja jest bezpłatna), a następnie zamieścić 

kurs o wybranej przez siebie tematyce wybierając zakładkę „eLearning”-> 

„STWÓRZ NOWY KURS”, pamiętając by na końcu tytułu wstawić hashtag 

#NEMP2019. Tematyka oraz długość kursu są dowolne. eLearning należy 

stworzyć w języku polskim lub angielskim.  

6. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie w sposób określony w niniejszym 

paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne 

udostępnianie swojego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w 

Konkursie na stronie fb wydarzenia oraz na stronie internetowej wydarzenia. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.  

 



1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony poprzez „ jury”, spośród osób które 

spełniają warunki wymienione w §2 i §3 Regulaminu i zdobędzie największą 

liczbę punktów (max 30 pkt.) Oceniane będą:  

1) tematyka,  

2) treść, 

3) wykorzystane technologie oraz sposób prezentacji. 

2. W skład jury wchodzą Organizatorzy konferencji. 

3. Organizator w dniu 14 maja 2019 r. poda wyniki Konkursu na stronie fb 

wydarzenia oraz stronie internetowej. 

 

§ 5. Nagrody  

1. Bilet wstępu na konferencję Nowoczesna Edukacja Medyczna #NEMP2019 
2. Prezentacja zwycięskiej pracy konkursowej podczas konferencji. 
3. Nagrody rzeczowe. 

2. Termin odbioru nagrody konkursowej zostanie ustalony wspólnie z 

Organizatorem w sposób określony w § 4 ust 5 Regulaminu.  

3. Nagroda konkursowa zostanie zrealizowana wyłącznie w postaci określonej 

Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zamiany 

na inną nagrodę lub przeniesienia na inną osobę.  

 

5. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków 

określonych w § 2 i §3 i § 4 Regulaminu lub nie odbiorą przyznanej im nagrody 

w umówionym terminie od Organizatora, ich prawo do nagrody wygasa. W 

takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem 

faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych 

kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika 

Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.  

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.  

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na 

piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: MEDTUBE SP.Z.O.O. 

UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA. Reklamacje należy składać w terminie 14 



(czternastu) dni od daty opublikowania zwycięzcy - bezpośrednio lub listem 

poleconym (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni 

od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na 

adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.  

§ 7. Ochrona danych osobowych.  

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, realizacji, 

odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy wyrażają zgodę, przystępując do 

Konkursu.  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926). Administratorem 

danych osobowych jest MEDTUBE SP.Z.O.O. 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, 

obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Konkursie.  

§ 8. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
 


