Regulamin konkursu im. prof. Zbigniewa Religi
o tytuł „Wyjątkowy lekarz” i „Wzorcowa placówka służby zdrowia”
organizowanego przez Fundację Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
I.

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu, zwanego dalej „Konkursem”, jest wyłonienie lekarza otrzymującego tytuł „Wyjątkowy
Lekarz” oraz placówki służby zdrowia otrzymującej tytuł „Wzorcowa placówka służby zdrowia”.
II.
1.
2.

Organizacja i cel Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” z siedzibą w Warszawie, zwana
dalej „Fundacją”.
Celem Konkursu jest :
a.
Promocja głęboko humanistycznych postaw lekarzy - nie tylko lekarzy o dużej wiedzy medycznej,
ale o postawie pełnej empatii, zrozumienia i zaangażowania w służbie dzieci;
b.
Wyrażenie uznania i podziwu dla lekarzy, którzy traktują swój zawód jako misję i służbę
człowiekowi;
c.
Długofalowe działanie na rzecz wzmacniania społecznych więzi pomiędzy rodzicami chorych
dzieci, a lekarzami sprawującymi nad nimi opiekę;
d.
Promocja placówek służby zdrowia, w których pacjenci i ich opiekunowie traktowani są
podmiotowo, z życzliwością, troską i poddawani są opiece medycznej na najwyższym poziomie.
III.

Nominowani do Konkursu

Do Konkursu zgłaszane są kandydatury:
a.
lekarzy wykonujących swój zawód na terenie Polski o tytuł „Wyjątkowy Lekarz” bądź
b.
placówek służby zdrowia działających na terenie Polski o tytuł „Wzorcowa placówka służby zdrowia”,
zwanych dalej „Nominowanymi”.
IV.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zgłoszenia do Konkursu

Kandydatury lekarzy bądź placówek zgłaszane są przez pełnoletnich podopiecznych Fundacji, bądź
rodziców lub opiekunów podopiecznych Fundacji, zwanych dalej „Nominującymi”.
Kandydatury należy zgłaszad:
a.
poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej Fundacji – www.dzieciom.pl ,
w zakładce Konkurs;
Kandydatury do udziału w Konkursie należy zgłaszad w terminie od dnia 03.12.2012 r. do dnia
28.02.2013 r. Do wniosku zgłoszeniowego można dołączad załączniki. Zgłoszenia przesłane po upływie
wskazanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaturę lekarza bądź placówki uważa się za zgłoszoną w chwili otrzymania przez Nominującego
drogą elektroniczną potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.
Nominujący może zgłosid dowolną liczbę lekarzy bądź placówek, składając oddzielne wnioski
zgłoszeniowe.
Na jednym wniosku zgłoszeniowym można nominowad tylko jedną osobę lub placówkę.
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7.

8.
9.

Przyjęcie
przez
Fundację
zgłoszenia
do
Konkursu
wymaga
poinformowania
i zgody Nominowanego. Obowiązek ten leży po stronie Fundacji. Fundacja przekazuje Nominowanemu
informacje o zgłoszeniu jego osoby do Konkursu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Warunkiem przyjęcia wniosku jest podanie danych kontaktowych Nominowanego bądź osoby lub
instytucji upoważnionej do jego reprezentowania.
Wnioski zgłoszeniowe niespełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane.
V.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Przebieg Konkursu

Ocena wniosków zgłoszeniowych przebiegad będzie w 2 etapach: ocena formalna dokonana przez
pracowników Fundacji i ocena merytoryczna dokonana przez Kapitułę Konkursu.
Pracowników Fundacji na potrzeby Konkursu w liczbie 3. wybiera Zarząd Fundacji. Pracownicy wybierani
są z działu marketingu pracujących na rzecz Fundacji.
Kapitułę Konkursu powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały. W skład Kapituły wchodzi od 5 do 6
członków. Członkowie Kapituły wybierani są spośród osób, które są zaangażowane w problematykę
zdrowotną i społeczną.
Kapituła pracuje w oparciu o dokument „Zasady pracy Kapituły Konkursu im. Prof. Zbigniewa Religi
„Wyjątkowy lekarz” i „Wzorcowa placówka służby zdrowia” zatwierdzony przez Radę Fundacji. Stanowi
on Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Ocena formalna wniosków zostanie dokonana do dnia 15 kwietnia 2013 r. Lista Nominowanych, których
kandydatury spełniają wymogi formalne udziału w Konkursie zostanie udostępniona na stronie
internetowej Fundacji w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 r.
Spośród Nominowanych, którzy przeszli etap oceny formalnej i znaleźli się na liście publikowanej na
stronie internetowej Fundacji, Kapituła Konkursu dokona podczas obrad Kapituły wyboru sześciu
laureatów – po trzech z każdej kategorii.
Termin obrad Kapituły zostanie podany na stronie internetowej Fundacji. Obrady zostaną
przeprowadzone nie później niż w terminie do dnia 19 kwietnia 2013 r. Obrady Kapituły zostaną
udokumentowane protokołem.
Kapituła dokonuje wyboru laureatów na podstawie uzasadnieo zawartych w przesłanych do Fundacji
wnioskach zgłoszeniowych i informacji o Nominowanych uzyskanych oddzielnie (np. dołączonych
publikacji lub opinii na temat nominowanego lekarza lub placówki służby zdrowia opublikowanych w
mediach).
Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne i niezaskarżalne.
Laureatami Konkursu zostają Nominowani, którzy zostali najwyżej ocenieni przez Kapitułę Konkursu.
VI.

1.

2.

3.

4.

Nagrody

W kategorii „Wyjątkowy Lekarz” Kapituła Konkursu przyznaje:
a.
jedną nagrodę główną w postaci złotego medalu „Wyjątkowy lekarz” wraz z tabletem oraz
b.
dwa wyróżnienia w postaci dyplomów (tabletów).
W kategorii „Wzorcowa placówka zdrowia” Kapituła Konkursu przyznaje:
a.
jedną nagrodę główną w postaci statuetki dla wzorcowej placówki służby zdrowia oraz
b.
dwa wyróżnienia w postaci dyplomów (tabletów).
Kapituła zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania nagród i wyróżnieo, w ten sposób, że
Kapituła może przyznad nagrody specjalne w postaci dyplomu, statuetki lub tabletu. Decyzja Kapituły w
tym zakresie jest ostateczna.
Wśród Nominujących, których zgłoszenia spełniały warunki formalne, Kapituła rozlosuje:
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a.
b.

10 nagród w postaci zaproszeo na uroczystą galę wręczenia nagród, która
odbędzie się w dniu 14 maja 2013 w Galerii Porczyoskich w Warszawie oraz
5 nagród w postaci wydawnictw książkowych Fundacji.
VII.

1.

2.

Fundacja poinformuje laureatów Konkursu o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia telefonicznie lub
listownie na adres poczty elektronicznej, a ponadto również listem poleconym na adres
korespondencyjny, na minimum trzy tygodnie przed datą wręczenia nagród.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia
nagród, która odbędzie się dnia 14 maja 2013 r. w Galerii Porczyoskich w Warszawie.
VIII.

1.
2.
3.

4.
5.

2.

3.

Postanowienia dodatkowe

Prawo wyłącznego dysponowania logotypem Konkursu należy do Fundacji. Inne podmioty, na pisemny
wniosek uzasadniający sposób wykorzystania logotypu, mogą otrzymad prawo posługiwania się nim.
Wykorzystanie logotypu Konkursu przez laureatów Konkursu jest regulowane odrębnymi umowami
z każdym z laureatów osobno.
Nominujący oraz Nominowani, wraz z przystąpieniem do niniejszego Konkursu, wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Fundację Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000037904) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r nr 101
poz.926 z późn. zm.) - swoich danych osobowych przekazanych Fundacji na potrzeby Konkursu, dla
celów realizacji Konkursu oraz prowadzenia kampanii promującej i upowszechniającej wiedzę
o Konkursie, organizowanym przez Fundację w celach wynikających z jej statutu, w tym poprzez
publikację tych danych w całości lub we fragmentach na stronach internetowych Fundacji,
w pochodzących od Fundacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach prasowych, ulotkach,
folderach, prezentacjach multimedialnych, innych materiałach reklamowych (w wersji drukowanej
i elektronicznej) - rozpowszechnianych przez Fundację w związku z organizacją Konkursu lub dotyczącą
go kampanią informacyjną lub promocyjną. Zakres zgody obejmuje także uprawnienie Fundacji
do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania ich danych osobowych przez podmioty z nią
współdziałające w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji, o ile zawarcie takiej umowy jest
bezpośrednio związane z organizacją Konkursu lub promowaniem wiedzy o jego organizacji. Powyższa
zgoda jest dobrowolna, a Nominującym i Nominowanym przysługuje prawo dostępu do ich danych
osobowych i ich poprawiania.
Fundacja ma prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych we wniosku zgłoszeniowym.
Nominowani mają prawo informowad że biorą udział w Konkursie.
IX.

1.

Wyniki Konkursu

Postanowienia koocowe

W sprawach dotyczących wykładni postanowieo niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów
powstałych przy jego stosowaniu decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w dowolnym okresie jego trwania.
O ewentualnych zmianach w Regulaminie Fundacja będzie informowad na bieżąco na stronie
internetowej Fundacji. W przypadku, gdy Nominujący lub Nominowani w Konkursie nie zgadzają się ze
zmianami Regulaminu, mają prawo wycofad wniosek zgłoszeniowy.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
X.

Kontakt
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Biuro Konkursu im. prof. Zbigniewa Religi
„Wyjątkowy Lekarz” i „Wzorcowa placówka służby zdrowia”
Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
ul. Łomiaoska 5, 01-685 Warszawa
tel. 22 486 96 42
e-mail: konkurs@dzieciom.pl; www.dzieciom.pl
XI.
1.

Załączniki

Zasady pracy Kapituły Konkursu im. Prof. Zbigniewa Religi „Wyjątkowy Lekarz” i „Wzorcowa placówka
służby zdrowia”.
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