REGULAMIN
Konkursu na Najlepszego Studenta Stomatologii
XIV edycja 2021/2022

Konkurs o nagrody firmy
ARKONA
Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk

1.

Regulamin określa zasady uczestnictwa w XIV Edycji Konkursu na Najlepszego Studenta
Stomatologii (konkurs o nagrody firmy ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk), zwanego dalej Konkursem, a także zasady wyboru laureatów Konkursu i
przyznawania nagród. Organizatorem Konkursu oraz sponsorem wszystkich nagród jest Grzegorz
Kalbarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKONA Laboratorium Farmakologii
Stomatologicznej Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99C, 21-025 Niemce, NIP: 9460009496 REGON:
430478444, zwana dalej Organizatorem.
ZASADY UCZESTNICTWA

2.

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby będące studentami III, IV lub V roku
Stomatologii w roku akademickim 2021/2022 każdej z wyższych uczelni medycznych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako Uczestnik), spełniający łącznie
poniższe warunki:

a)

wykonał samodzielnie pracę z zakresu protetyki stomatologicznej przy pomocy wyrobów
medycznych produkowanych przez Organizatora (praca musi mieć charakter kliniczny i
obejmować odbudowę jednego zęba przedtrzonowego na modelu gipsowym dostarczonym przez
Organizatora po wysłaniu przez Uczestnika zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej
Organizatora, pod adresem www.arkonadent.com w zakładce Aktualności);
b) jest członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii (PTSS) i aktywnie uczestniczy w
jego działalności.
2.1. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2 oceni Komisja Konkursowa, (zwana dalej Komisją)
o której mowa w pkt. 4.3. Regulaminu.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające w jakimkolwiek stosunku prawnym lub
faktycznym z Organizatorem lub jego pracownikami, osoby będące członkami rodziny
Organizatora lub jego pracowników, a także osoby pełniące funkcję członka Komisji Konkursowej,
będące członkami jego rodziny lub pozostające z nim w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub
prawnym.

PRZEBIEG KONKURSU
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
o Etap I – rozstrzygany na poziomie uczelni macierzystej Uczestników;
o Etap II – rozstrzygany na poziomie ogólnopolskim.
I ETAP KONKURSU
4.

Zgłoszenie do udziału w I Etapie Konkursu zainteresowany Uczestnik powinien złożyć za
pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (znajdującego się na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.arkonadent.com w zakładce Aktualności) do dnia 1 maja 2022
roku. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową. Jeśli zgłaszający nie otrzyma
potwierdzenia otrzymania formularza w przeciągu 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia, należy
skontaktować się z Organizatorem lub ponownie wysłać formularz zgłoszeniowy.

4.1. Wszystkim Uczestnikom, którzy zgłoszą się do udziału w Konkursie w sposób zgodny z treścią pkt.
4 niniejszego regulaminu, Organizator przekaże, za potwierdzeniem odbioru, materiały, przy
pomocy których Uczestnik Konkursu powinien wykonać pracę opisaną w pkt. 2a niniejszego
regulaminu. Ponadto Uczestnik musi sporządzić dokumentację fotograficzną wraz z opisem
wykonanej przez siebie pracy (maksymalnie 2 strony formatu A4) opisanej w pkt. 2a Regulaminu.
Wykonanie powyższej dokumentacji jest obowiązkowe dla wszystkich Uczestników Konkursu.
Dokumentacja powinna zawierać proces tworzenia pracy w kolejnych etapach, tak aby możliwe
było sprawdzenie poprawności wykonywania kolejnych etapów pracy. Komisja ocenia
prawidłowość oraz estetykę pracy wykonanej na modelu dostarczonym przez Organizatora.
Model wraz z dokumentacją Uczestnik musi przekazać do właściwej dla siebie Komisji
Konkursowej, za pośrednictwem Lokalnego Koordynatora PTSS od 1 do 31 maja 2022 roku.
Dokumentacja powinna zostać przekazana na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive).
4.2. Uczestnicy Konkursu, którzy odbiorą materiały przekazane przez Organizatora (FLOW-ART 2g kolor
A2, Włókno Kompozytowe, PODBARWIACZ B, 3x NEXT 0,2g A2, 2x NEXT 0,07g A2, Glazura), a nie
wykonają pracy konkursowej, o której mowa w pkt. 2a niniejszego regulaminu, są zobowiązani do
ich zwrotu (w stanie nienaruszonym) lub zwrotu kosztów w wysokości równowartości
przekazanych materiałów do końca maja 2022 roku.
4.3. Laureatów I Etapu wyłonią odrębne dla każdej uczelni Komisje poprzez ocenę wcześniej
zakodowanych prac, w skład których wejdą:
a) Przedstawiciel Lokalnego Oddziału Zarządu PTSS (jako Przewodniczący),
b) Dziekan Wydziału Stomatologii lub osoba przez niego upoważniona,
c) Starosta III, IV lub V roku studiów na kierunku Stomatologia.
4.4. Każda Komisja wybiera jednego Zwycięzcę I Etapu. Posiedzenie Komisji Konkursowej i ogłoszenie
wyników I Etapu Konkursu powinno nastąpić na każdej z uczelni biorącej udział w Konkursie, do
dnia 30 czerwca 2022 roku.
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4.5. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
4.6. Lokalny Koordynator PTSS - Reprezentant i Przewodniczący Komisji powołanych na danej uczelni,
zobowiązany jest do dnia 10 lipca 2022 roku przekazać Organizatorowi (pisemnie, za
potwierdzeniem odbioru lub mailowo załączając skan):
a) imię i nazwisko Zwycięzcy I Etapu Konkursu
b) imiona i nazwiska pozostałych Uczestników Konkursu
c) protokół sporządzony podczas obrad Komisji (zawierający imiona, nazwiska, tytuły naukowe
członków Komisji, datę posiedzenia Komisji)
d) numer konta bankowego Zwycięzcy oraz wszelkie dane potrzebne do przelewu nagrody po
rozstrzygnięciu I Etapu Konkursu.
4.7. Zwycięzca I Etapu Konkursu zobowiązany jest do wysyłki modelu wraz z dokumentacją na adres
Organizatora Konkursu.
4.8. Do II Etapu Konkursu przechodzi wyłącznie Zwycięzca I Etapu Konkursu. Pozostałe osoby nie
uczestniczą w II Etapie Konkursu.
4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe przekazanie przez Lokalnego
Koordynatora PTSS nazwiska Zwycięzcy I Etapu Konkursu. Brak dostarczenia danych Zwycięzcy
I Etapu w terminie wskazanym w pkt. 4.6 niniejszego regulaminu. powoduje jego
dyskwalifikację i tym samym uniemożliwia jego dalszy udział w II Etapie Konkursu. Zwycięzca I
Etapu może przekazać samodzielnie Organizatorowi swoje dane, jednak ich prawdziwość oraz
zgodność z decyzją Komisji Konkursowej o wyborze Zwycięzcy musi być potwierdzona przez
władze danej uczelni.
4.10. Każdy Zwycięzca I Etapu otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 (jeden
tysiąc) złotych.
II ETAP KONKURSU
5.

II Etap Konkursu odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

5.1. W II Etapie Konkursu uczestniczą wyłącznie Zwycięzcy I Etapu Konkursu wyłonieni przez Komisje
Konkursowe zgodnie z pkt. 4.4. niniejszego regulaminu i prawidłowo zgłoszeni do Organizatora w
myśl pkt. 4.6. niniejszego regulaminu.
5.2. II Etap Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator
odpowiednio wcześniej (co najmniej 14 dni) poinformuje Uczestników II Etapu o terminie, w
którym odbędzie się II Etap Konkursu.
5.3. II Etap Konkursu polegać będzie na wykonaniu przez Uczestników zadania praktycznego o
tematyce szczegółowo wskazanej przez Organizatora.
5.4.Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania praktycznego zapewnia Organizator.
5.5. Zwycięzcę II Etapu Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z Przedstawicieli
Organizatora oraz Pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ogłoszenie wyników
II Etapu Konkursu nastąpi bezpośrednio po wykonaniu zadania praktycznego.
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5.6. Decyzja Komisji Konkursowej o wyborze Zwycięzcy II Etapu Konkursu jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
5.7.a. Zwycięzca II Etapu Konkursu otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 zł
(słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100; dalej jako Nagroda główna) z zastrzeżeniem pkt. 5.9.
niniejszego regulaminu.
5.7.b. Obok Nagrody głównej Zwycięzca II Etapu Konkursu wygrywa dla swojej uczelni voucher o
wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do wykorzystania na dowolne
produkty oferowane przez Organizatora w ramach prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej (dalej jako Voucher). Voucher jest ważny przez rok od daty rozstrzygnięcia II Etapu
Konkursu. Szczegóły dotyczące realizacji talonu zostaną szczegółowo omówione z uczelnią
otrzymującą nagrodę.
5.8. Zwycięzca II Etapu Konkursu, który otrzyma nagrodę pieniężną zachowuje prawo do innych nagród
pieniężnych, w szczególności za wyniki w nauce, oraz zachowuje uprawnienia do innych świadczeń
pomocy materialnej.
5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przyznania nagrody dla Zwycięzcy II Etapu
Konkursu.
5.10. Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 5.7.a niniejszego regulaminu jest płatna w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników II Etapu Konkursu, na rachunek bankowy wskazany
przez Zwycięzcę II Etapu Konkursu.
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
6.

Z chwilą przesłania Organizatorowi pracy, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu oraz z chwilą
wydania Organizatorowi rezultatów zadania praktycznego, o którym mowa w pkt. 5.3.
Regulaminu, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe
do przygotowanej pracy, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j.Dz.U.2006.90.631 ze zm.], na następujących polach
eksploatacji:

a)

prawo do publikowania utworu niezależnie od ilości nakładu, bez względu na formę, w tym w
szczególności zamieszczania go w periodykach, czasopismach, publikacjach książkowych, oraz
zestawianie go z pracami innych twórców według wyboru Organizatora;

b)

prawo do utrwalania, zwielokrotniania egzemplarzy artykułu wszelkimi technikami, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności
ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray;

c)

prawo wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d)

prawo publicznego wykonywania, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym m.in. w sieci Internet oraz w
sieciach wewnętrznych typu Intranet, w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na urządzeniach
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elektronicznych, komputerach, laptopach, notebookach, telefonach komórkowych oraz
tabletach;
e)

prawo dostosowania utworu do wymagań Organizatora;

f)

prawo wykorzystania utworu w celu promocji i reklamy Organizatora i Konkursu;

g)

prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania
istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworu;

h)

prawo do wykorzystywania utworu w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości
lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworu (lub jego fragmentów) do innych utworów
i tworzenia opracowań (abstraktów);

i)

prawo do użyczania i najmu utworu.

6.1. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej w pkt. 6 Regulaminu nie jest ograniczone czasowo
ani terytorialnie i następuje bez wynagrodzenia.
6.2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na korzystanie oraz na rozporządzanie przez Organizatora
prawami do utworów zależnych powstałych w wyniku dokonania tłumaczenia, przeróbki lub
adaptacji utworu, na wszystkich polach eksploatacji określonych w pkt. 6. Regulaminu. Uczestnik
Konkursu przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody, o której mowa powyżej
podmiotom trzecim na wszystkich wskazanych polach eksploatacji.
6.3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu
wykorzystania przez niego pracy konkursowej

Uczestnika Konkursu, lub z tytułu jej

niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
6.4. Prace konkursowe przekazane Organizatorowi stają się jego własnością.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych Uczestników - w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) jest Grzegorz Kalbarczyk
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk, Nasutów 99C, 21-025 Niemce, NIP: 9460009496 REGON: 430478444.
7.2 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników na przetwarzanie
danych osobowych, o której stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Podstawną prawną
przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w zakresie w
jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik, lub do podjęcia
działań na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego.
7.3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest
kontakt pod poniższym adresem: […]
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7.4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu Uczestnik
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Uczestnika,
numeru telefonu Uczestnika, adresu email Uczestnika, adresu zamieszkania Uczestnika, nazwy uczelni,
na którą uczęszcza Uczestnik, kierunku oraz roku studiów podjętych przez Uczestnika. W przypadku,
gdy Uczestnik wygra Nagrodę główną lub Voucher, zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje
dodatkowo PESEL i numer dokumentu tożsamości Uczestnika, a w sytuacji gdy Uczestnik jest
obcokrajowcem – jego obywatelstwo, numer i rodzaj dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia. W
przypadku, gdy Uczestnik wygra Nagrodę główną lub nagrodę pieniężną, o której mowa w pkt 4.9
niniejszego regulaminu, zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dodatkowo numer
rachunku bankowego Uczestnika.
7.5. Administrator danych osobowych przetwarza dane Uczestników w celu niezbędnym do realizacji i
obsługi Konkursu tj. prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników, obsługi Konkursu,
określenia czy Uczestnik spełnia warunki do przyznania nagrody, kontaktu w sprawie nagród,
przekazania nagród, sporządzania raportów o wynikach Konkursu, wykonania innych postanowień
niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik wygra Nagrodę główną lub Voucher administrator
danych osobowych przetwarza dane osobowe również w celu dokonania czynności związanych z
odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie.
7.6. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na powierzenie przez administratora danych
osobowych przetwarzania ich danych osobowych innym podmiotom, z którymi administrator danych
osobowych współpracuje przy realizacji Konkursu w zakresie i celu wskazanym w pkt 7.4. i 7.5.
niniejszego regulaminu.
7.7. Administrator danych osobowych może powierzyć dane osobowe Uczestników w zakresie i w celu
określonym w pkt 7.4. i 7.5. niniejszego regulaminu podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji
Konkursu takim jak dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla
oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe.
7.8. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych
osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
7.9. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przy czym, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest
jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
7.10 W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o
ochronie danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu
sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7.11. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy
czym niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.
7.12. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 4 niniejszego regulaminu, Uczestnik
wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem za pośrednictwem wiadomości
SMS oraz e-mail wysyłanych na numer telefonu i adres e-mail wskazany przez Uczestnika. Wyrażenie
powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji i udziału w Konkursie.
7.13. Okres przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych zależy od celu
i podstawy przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu
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przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda
wyrażona przez Uczestnika - okres przetwarzania danych trwa dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub
Uczestnik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych. Jeżeli podstawa przetwarzania jest
związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze danych osobowych – okres
przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora
danych osobowych obowiązek przechowywania danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków
udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.

8.1. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie Konkursu. O wszelkich zmianach
Regulaminu Uczestnicy Konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni.
8.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora - www.arkonadent.com.
8.4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów
dojazdu na uroczyste wręczenie nagród I Etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 4.9. niniejszego
regulaminu, jak również kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia II Etapu Konkursu, o
którym mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu.
8.5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
8.6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
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