REGULAMIN KONKURSU
„QUEEN SILVIA NURSING AWARD 2020 ”

1.

2.

3.
4.

§1
Postanowienia Ogólne
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Queen Silvia Nursing Award 2020”, zwanym dalej
„Konkursem” jest Fundacja Medicover z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96,
wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeo, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283132, NIP 701 009 01 26, zwana
dalej „Organizatorem”.
Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i jego uczestników, określa zasady
i warunki uczestnictwa w Konkursie. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie
Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Konkurs trwa od 01.09.2020 r. od godziny 10.00 do 13.11.2020 r. r. do godziny 23.59.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 23.12.2020 r.

§2
Uczestnicy
1. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą byd osoby fizyczne, które:
a) posiadają pełną zdolnośd do czynności prawnych,
b) posiadają status studenta pielęgniarstwa w polskiej uczelni i ważną legitymację
studencką lub posiadają status pielęgniarki lub pielęgniarza i ważne prawo wykonywania
zawodu,
c) zarejestrowały
się
w
systemie
internetowym:
https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL i dokonały zgłoszenia za jego
pośrednictwem swojego pomysłu lub rozwiązania, mającego na celu usprawnienie
opieki zdrowotnej w kontekście wyzwao, jakie stawia pandemia COVID-19.

1.

2.
3.
4.

§3
Zasady udziału w Konkursie
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) łączne spełnienie warunków określonych w § 2 pkt. 1 a-c w okresie trwania Konkursu,
b) podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu,
adresu konta poczty elektronicznej, nazwy użytkownika, nazwy uczelni, w której
Uczestnik prowadzi edukację lub nazwy miejsca pracy, numeru telefonu kontaktowego
niezbędnych do przekazania i uzgodnienia warunków wydania /realizacji prawa do
nagrody.
Jeden Uczestnik może zgłosid dowolną ilośd swoich pomysłów na innowacyjne rozwiązania w
opiece zdrowotnej w kontekście wyzwao, jakie stawia pandemia COVID-19.
Zgłoszony pomysł może mied tylko jednego autora. Nie ma możliwości zgłaszania pomysłu,
który ma kilku autorów. Prace zbiorowe nie będą kwalifikowane do Konkursu.
Uczestnik może zgłosid zarówno pomysł, który jeszcze nie został zrealizowany, jak i
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rozwiązanie, które jest już stosowane.
5. Wraz ze zgłoszeniem swojego pomysłu, o którym mowa w punkcie 2, Uczestnik gwarantuje,
że jest on autorem pomysłu oraz że pomysł nie narusza praw osób trzecich.
6. Istnieje możliwośd nominowania do udziału w Konkursie innej osoby, poprzez zgłoszenie jej
pomysłu lub rozwiazania. W tym przypadku nagrodę może otrzymad osoba nominowana, a
nie osoba nominująca. Warunkiem jest, aby osoba nominowana i osoba nominująca
studiowały w tej samej uczelni lub pracowały w tym samym miejscu. Osoba nominująca musi
przed zgłoszeniem uzyskad zgodę osoby, którą chce nominowad na zgłoszenie jej w
Konkursie.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych
przez niego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i
realizacji prawa do nagrody.

§4
Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) indywidualnie dobrany i uzgodniony z Laureatem Konkursu nieodpłatny staż w
placówkach wskazanych przez Organizatora i współpracujących z Organizatorem,
realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r. oraz
b) nagroda pieniężna w kwocie 25.000,00 zł netto (kwota do wypłaty).
2. Nagroda podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art.30
ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator jako płatnik tego
podatku na podstawie art.41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
obowiązany do naliczenia i odprowadzenia w/w podatku do właściwego urzędu skarbowego.
3. Organizator w ramach realizacji swoich celów statutowych pokrywa koszty podróży Laureata
Konkursu oraz jego zakwaterowanie w czasie i miejscu odbywania stażu.
4. Nagrody określone w pkt 1 (a i b) są przyznawane łącznie, wydanie nagrody pieniężnej
uzależnione jest od odbycia stażu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator
może odstąpid od wymogu odbycia stażu.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda I stopnia.
2. Kryterium wyboru zwycięskiego pomysłu jest:
I.
Innowacyjnośd pomysłu w zakresie: usprawnienia opieki zdrowotnej w kontekście wyzwao,
jakie pojawiły się w czasie pandemii COVID-19. Definicja: Innowacyjnośd - odnowienie, to
ciąg działao, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów
technologicznych lub systemów organizacyjnych.
II.
Wpływ pomysłu na: rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwao, jakie pojawiły się w
czasie pandemii COVID-19 i usprawnienie pracy pielęgniarki i pielęgniarza.
III.
Spójnośd dotychczasowych doświadczeo oraz planów autora z pełnieniem roli
reprezentanta laureatów nagrody QSNA.
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3. Nagrodę I stopnia może otrzymad Uczestnik Konkursu, którego innowacyjny pomysł
zostanie najwyżej oceniony zgodnie z poniższymi kryteriami:
I) W terminie od 01.09.2020 r. do 13.11.2020 r. Uczestnicy mogą zgłaszad swoje
innowacyjne pomysły na rozwój opieki zdrotnej w kontekście wyzwao, jakie pojawiły się
w czasie pandemii COVID-19. Pomysły, które można zastosowad również w opiece nad
osobami starszymi i cierpiącymi na demencję, zasługują na szczególną uwagę członków
Komisji Konkursowej. W celu zgłoszenia pomysłu Uczestnik powinien:
a) Wejśd na stronę internetową https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL i
wysład formularz rejestracyjny wpisując swoje dane: adres e-mail, nazwę
użytkownika, uczelnię, w której prowadzi edukację lub nazwę miejsca pracy oraz
informacje o sobie.
b) Na podany adres e-mail Uczestnik otrzymuje link umożliwiający rejestrację w
systemie internetowym.
c) Zarejestrowany Uczestnik może zgłosid swój pomysł w systemie internetowym.
d) Możliwośd zgłaszania pomysłów kooczy się w dniu 13.11.2020 r. o godz. 23.59.
II) W terminie od 01.09.2020 do 30.11.2020 odbywa się ocena wszystkich zgłoszonych prac
przez Komisję Konkursową.
a) Członkowie Komisji Konkursowej otrzymują indywidualny dostęp do platformy
zgłoszeniowej, gdzie maja możliwośd czytania i oceniania wszystkich zgłoszeo.
b) W terminie od 01.09.2020 do 17.11.202 Członkowie Komisji Konkursowej przyznają
każdej z prac jedną z trzech możliwych ocen: aprobata, brak decyzji, odrzucenie,
kierując się kryteriami opisanymi w pkt. 2 § 5.
c) W terminie od 18.11.2020 do 23.11.2020 Członkowie Komisji Konkursowej wybierają
5 prac finałowych oraz dodatkowo wybierają 10 prac.
d) 24.11.2020 r. 10 prac wybranych przez Komisję Konkursową zostaje opublikowanych
na profilu Queen Silvia Nursing Award Poland na portalu Facebook.
e) W terminie od 24.11.2020 do 30.11.2020 do godz. 18.00 każdy ma możliwośd
przeczytania, skomentowania, polubienia lub udostępnienia każdej z 10 zgłoszonych
prac.
f) Praca, która w terminie od 24.11.2020 do 30.11.2020 do godz. 18.00 zdobędzie
najwięcej aktywności, czyli łącznej sumy polubieni, komentarzy i udostępnieo,
przechodzi do finału.
III) W trzecim etapie autorzy 6 najwyżej ocenionych pomysłów (lub w przypadku równej
liczby punktów większej liczby) osobiście prezentują swoje pomysły Komisji Konkursowej.
Przesłuchanie przed Komisją Konkursowa jest przeprowadzane jeżeli uczestniczy w nim
co najmniej 2 Uczestników, którzy przeszli do trzeciego etapu Konkursu.
a) Ze względu na sytuację epidemiologiczną dopuszcza się przeprowadzenia spotkania
online członków Komisji Konkursowej z finalistami. O formie spotkania decyduje
Organizotor, który najpóźniej do 01.12.2020 r. jest zobowiązany do poinformowania
o formie spotkania.
b) Na podstawie informacji zebranych podczas prezentacji pomysłów Komisja
Konkursowa wybiera jednego Laureata.
c) Dopuszcza się możliwośd dokonania wyróżnienia prac konkursowych i przyznania
nagród dodatkowych przez Komisję i/lub Partnerów Konkursu i/lub Organizatora.
d) W sprawach dotyczących oceny zgłoszonych pomysłów Komisja Konkursowa
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podejmuje decyzję jeżeli na posiedzeniu obecne jest co najmniej 4/7 składu Komisji
Konkursowej.
e) Uczestnik Konkursu, który zajmie w Konkursie miejsce 1 zwany jest dalej
„Laureatem” Konkursu.
IV) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, z zastrzeżeniem postanowieo § 10.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.12.2020 r.
2. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony 23.12.2020 r. na oficjalnej Stronie konkursu
www.queensilvianursingaward.pl. Ponadto wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości na profilu Facebook: www.facebook.com/QueenSilviaNurcingAwardPoland/.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§7
Realizacja nagród
Wydanie dyplomu potwierdzającego wygraną w Konkursie Laureatowi Konkursu zostanie
dokonane przez Jej Wysokośd Królową Szwecji podczas Uroczystej Gali wręczenia
stypendium, która odbędzie się w Szwecji.
Termin i miejsce odbioru dyplomu z rąk Jej Wysokości Królowej Szwecji wskazuje
Organizator.
Koszty związane z podróżą i pobytem Laureata w Szwecji na Uroczystości Gali pokrywa
Organizator w ramach realizacji swoich celów statutowych.
Laureat może zaprosid na Uroczystośd Gali 2 osoby towarzyszące po dokonaniu zgłoszenia
tych osób Organizatorowi w terminie do 28.02.2021 r. Organizator nie pokrywa żadnych
kosztów osób towarzyszących Laureatowi związanych z ich uczestnictwem na Uroczystej Gali.
Warunkiem wydania nagrody pieniężnej Laureatowi Konkursu jest :
a) uczestnictwo w Uroczystej Gali, o której mowa w pkt. 3 powyżej,
b) uzgodnienie z Organizatorem warunków odbycia stażu poprzez złożenie w terminie do
1.03.2021 r. pisemnej deklaracji określającej termin i placówkę odbycia stażu, z którego
Laureat zamierza skorzystad, na podstawie przekazanej mu przez Organizatora w terminie
do 30.01.2021 r. listy partnerów Organizatora, u których Laureat może straż zrealizowad
wraz z terminem i zakresem stażu.
c) odbycie stażu w terminie do 31.08.2021 r. w tym uczestniczenie w zajęciach i podróżach
związanych ze stażem, opisanych w pkt. 6 poniżej, w wymiarze 3-5 dni w miesiącu w
okresie marzec-sierpieo 2021 r. w zakresie uzgodnionym z Organizatorem.
d) podpisanie oświadczenia, niezbędnego do wypełnienia przez Organizatora obowiązku
określonego w § 4 pkt. 2, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz
oświadczenia że Laureat Konkursu jest autorem pomysłu, oraz że spełnia wszystkie
warunki określone w § 2 pkt. 1a-c i § 3 pkt. 1a-b oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
Laureat akceptuje następujące formy swojej aktywności w ramach stażu:
a) Praktyka kliniczna,
b) Uczestnictwo w konferencjach poświęconych opiece zdrowotnej,
c) Uczestnictwo wydarzeniach tematycznie związanych z przedmiotem Konkursu,
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d)
e)
f)

Coaching w zakresie przywództwa i szkolenia,
Wizyty w organizacjach partnerskich współpracujących z organizatorami QSNA
Uczestnictwo we wszelkich działaniach komunikacyjnych, mających na celu promowanie
Konkursu, tj. udział w wywiadach dla mediów, nagraniach video.

§8
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa składa się z 7 osób, a jej skład zostanie ogłoszony do dnia 25.11.2021 r.

1.
2.

3.
4.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

§9
Naruszenie Regulaminu
W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyd Uczestnika z Konkursu.
Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników Konkursu ma prawo usunąd zgłoszenie
Konkursowe Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie,
lub jego treśd w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa,
wulgarna lub stanowiąca treści niedozwolone.
Organizator Konkursu może odwoład Laureata z powodu naruszenia Regulaminu, a w
szczególności zasad realizacji nagród określonych w § 7 Regulaminu.
W przypadku odwołania Laureata tytuł Laureata, jego prawa i obowiązki przewidziane z
Regulaminu przejmuje Uczestnik, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.
§ 10
Reklamacje
Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny byd przesłane listem
poleconym na adres Organizatora lub na adres mailowy Organizatora
(agnieszka.karasinska@medicover.pl) w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakooczeniu,
jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w przypadku przesłania jej listem
poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od
daty ich otrzymania.
§ 11
Dane Osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Fundacja
Medicover z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Dane przetwarzane są w celu
organizacji oraz uczestnictwa w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Organizator oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę danych osobowych.
Uczestnikom Konkursu przysługuje:
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a)

5.
6.
7.
8.
9.

prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw prosimy o kontakt
mailowy z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Natalia Jagiełło, pod adresem:
iod.fundacja@medicover.pl,
b) prawo wniesienia skargi do organu paostwowego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą byd przekazywane: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie
administratora danych, podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
Organizator nie przekazuje danych osobowych do paostw trzecich, tj. poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
można znaleźd na stronie: www.queensilvianursingaward.pl.
Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych osobowych
w materiałach promujących konkurs w przypadku, gdy zostaną Laureatami Konkursu.
Po ogłoszeniu wyników, dane zebrane na okolicznośd przeprowadzenia konkursu, zostaną
natychmiast usunięte zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o Ochronie danych osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w siedzibie Fundacji Medicover oraz na
stronie Konkursu: www.queensilvianursingaward.pl.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie, jak również celem doprecyzowania jego treści. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Organizatora Konkursu.
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Załącznik nr 1
Warszawa, dn. ……………………..

Fundacja Medicover
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

OŚWIADCZENIE

W związku z przyznaniem w nagrody pieniężnej w wysokości 27 500 PLN brutto w Konkursie:
„Queen Silvia Nursing Award 2020 ”
organizowanym przez Fundację Medicover, zgodnie z Regulaminem Konkursu, zwracam się do
Fundacji Medicover jako płatnika zryczałtowanego podatku od ww. nagród (zgodnie z ust. 2
paragrafu 4 Regulaminu Konkursu) o potrącenie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku, o
którym mowa w art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie oświadczam, że:
 jestem
autorem
zgłoszonego
pomysłu,
którego
tytuł
to …………………………………………………………………………………………………………………………………………
i przysługują mi wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego w Konkursie pomysłu.
 posiadam status studenta kierunku pielęgniarskiego polskiej uczelni / jestem pielęgniarkom
lub pielęgniarzem, posiadającym aktywne prawo wykonywania zawodu (niepotrzebne
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skreślid)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Medicover.

Proszę o przekazanie nagrody pieniężnej na poniższe konto bankowe:
…………………………….
Kod: ……………………………….

……………………………………………………
Podpis Laureata Konkursu
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