REGULAMIN KONKURSU
„Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego – III edycja”
I.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „III ogólnopolski opis przypadku leczenia kanałowego” (zwanego
dalej Konkursem) jest wydawca „Magazynu Stomatologicznego” Wydawnictwo Czelej Sp. z
o.o. z siedzibą w Lublinie (20-802) przy ul. Skrajnej 12-14, zwany w dalszej części Regulaminu
Organizatorem.
2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
3. Konkurs odbywać się będzie wg harmonogramu:
• Ogłoszenie/rozpoczęcie konkursu: 01 lutego 2022 r.
• Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 15 maja 2022 r.
• Wyłonienie zwycięzców odbędzie się do dnia 20 czerwca 2022 r. Zwycięzcy zostaną
poinformowaniu o wygranej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
• Uroczyste ogłoszenie zwycięzców oraz wydanie nagród odbędzie się dnia 02 lipca 2022 r.
podczas pierwszego dnia Konferencji „I LOVE ENDO”.
4. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologii.
5. Konkurs przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
6. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o., a także
członkowie ich rodzin.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.magazynstomatologiczny.pl w zakładce Konkurs i w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.ilovendo.pl.
II.

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie poprawnych zgłoszeń konkursowych
zgodnych z zasadami opublikowanymi w niniejszym Regulaminie.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie tekstu dotyczącego opisania przypadku lub
przypadków leczenia kanałowego oraz przesłanie dokumentacji zdjęciowej opisanego
przypadku bądź przypadków.
a) Tekst: forma plik Word – dowolna ilość tekstu, przesyłany plik nie może przekroczyć wagi
80 MB,
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b) Zdjęcia w formacie JPEG lub PNG, w rozdzielczości minimum 300 DPI, każde zdjęcie
powinno być podpisane i zapisane w oddzielnym pliku. Wielkość każdego zdjęcia nie może
przekroczyć wagi 80 MB. Nie dopuszczalne jest przesłanie zdjęć w tekście pracy. Każde
zdjęcie powinno być opisane i zacytowane w odpowiednim miejscu w tekście.
c) Podając materiał użyty w opisywanym leczeniu kanałowym należy podać producenta
użytego materiału.
3. Przesłany opis przypadku powinien zawierać:
a) rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne dla
wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.),
b) procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz techniki
wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej wizyty – opis
zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia dostępu do jamy zęba),
c) uzyskany efekt,
d) zdjęcie RTG.
4. Obowiązkowe elementy opisu:
a) nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu,
b) tytuł pracy,
c) krótki wstęp,
d) opis przypadku/przypadków,
e) podsumowanie,
f) opcjonalnie – piśmiennictwo.
5.
Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej – na adres mailowy
olga.dabska@czelej.com.pl z dopiskiem „Konkurs – opis przypadku leczenia kanałowego”.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
7.
Konieczne jest podanie pełnego adresu do korespondencji oraz dodatkowych danych
kontaktowych takich jak numer telefonu oraz adres e-mail) – pozostaną one wyłącznie do
wiadomości Organizatora, ułatwiając przekazanie laureatom nagród.
8.
Przesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że prace są
własnością osoby zgłaszającej i że przysługuje jej całość praw autorskich oraz, że prace nie
naruszają praw osób trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności
2

za prawdziwość złożonego przez uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada za ewentualne
naruszenie przez uczestnika praw osób trzecich.
9.
Z chwilą wydania nagrody uczestnikowi, nagrodzona praca staje się własnością
Organizatora, a Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do
nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie całości lub części Utworu drukiem lub inną techniką
stosowaną w działalności wydawniczej w tym zamieszczenie Utworu na portalach
internetowych Organizatora;
b) wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we
wszelkich kanałach dystrybucji, a w szczególności poprzez sieci handlowe, sprzedaż
kioskową, inserty z prasą, kluby książki, sprzedaż wysyłkową (w tym za pośrednictwem
Internetu) oraz sprzedaż business to business (dostawa na zamówienie firm), a także
bezpłatne rozdawnictwo;
c) rozpowszechnianie całości lub części Utworu wszelkimi sposobami służącymi promocji i
reklamie czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”.
10.
Przystępując do konkursu, uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie danych
osobowych przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. i zgadzają się na politykę prywatności
Wydawnictwa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem danych osobowych
uczestników konkursu jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul.
Skrajnej 12-14. Uczestnik jest świadomy, że podanie danych osobowych w trakcie zgłoszenia
pracy konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu uczestnictwa w konkursie (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Każdy uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania zaprzestania przetwarzania i ich
usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego. Podanie danych jest
dobrowolne, ale wycofanie zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Dane osobowe
uczestników mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w pracach organizacyjnych
przy realizacji konkursu.
11.
Przekazanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy oraz opublikowanie imienia i
nazwiska autora pracy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w mediach, w
wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z Organizatorem oraz na ich
wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.

III.

Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody
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1.

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

•

Prof. dr hab. Mariusz Lipski redaktor naczelny „Magazynu Stomatologicznego”,

•

Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk

•

Lek. dent. Sławomir Gabryś

2.

Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).

3.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:

Za I miejsce:
•
Udział w autorskim cyklu szkoleń „Endoakademia” lek. dent. Sławomira Gabrysia (4
stopnie zaawansowania) – 4500 zł
•

Najnowsza kątnica endodontyczna Endostar Provider 6500 zł

•
Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3
AZURE Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł
•
Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej
firmy Meta Biomed o wartości 650 zł
•
Zestaw wprowadzający Vittra APS- wysoce estetyczny kompozyt w technologii APS
brazylijskiej firmy FGM o wartości 690 zł
•

Dwuletnia prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 449 zł

•
Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie
internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
•

Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 701,60 zł.

Łączna wartość nagród za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 14 715,60 zł. Dodatkowo do
nagrody za zajęcie miejsca pierwszego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w
wysokości 1 471,56 zł. Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 16 187,16 zł brutto
przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1 471,56 zł zostanie przeznaczona na
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez Organizatora.
Za II miejsce:
•

Bezpłatny udział w drugiej edycji konferencji I LOVE ENDO (pełny pakiet) 2299 zł

•

Najnowszy apex locator Endostar Navigator 3700 zł
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•
Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3
AZURE Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł
•
Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej
firmy Meta Biomed o wartości 650 zł
•
Ambar Universal APS 5ml - samotrawiący, światłoutwardzalny system adhezyjny do
szkliwa i zębiny oraz VITTRA APS UNIQUE 4g- uniwersalny, monochromatyczny,
światłoutwardzalny kompozyt dla wszystkich odcieni zęba brazylijskiej firmy FGM o wartości
319 zł
•

Roczna prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 289 zł

•
Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie
internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
•

Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 512,30 zł.

Łączna wartość nagród za zajęcie drugiego miejsca wynosi 8 994,30 zł. Dodatkowo do
nagrody za zajęcie miejsca drugiego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w
wysokości 899,43 zł. Łączna całkowita wartość nagrody drugiej wynosi 9 893,73 zł brutto
przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 899,43 zł zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez Organizatora.
Za III miejsce:
•

Bon o wartości 1000 zł na wybrane szkolenie z oferty szkoleń Poldent

•

Zestaw koferdamu Endostar EASYdam Kit 1090 zł

•
Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów Endostar E3 AZURE
Basic, Small, Big, Easy Path, ReVison 725 zł
•
Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałówt CeraSeal koreańskiej
firmy Meta Biomed o wartości 650 zł
•
Kompletny zestaw do polerowania Diamond Master Kit brazylijskiej firmy FGM o
wartości 159 zł
•

Roczna prenumerata Magazynu Stomatologicznego o wartości 289 zł

•
Bon podarunkowy Wydawnictwa Czelej o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie
internetowym wydawnictwa do dnia 31.12.2022 r.
•

Materiały stomatologiczne Chema – Elektromet o łącznej wartości 360,30 zł.
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Łączna wartość nagród za zajęcie trzeciego miejsca wynosi 4 773,30 zł. Dodatkowo do
nagrody za zajęcie miejsca trzeciego Organizator przygotował część pieniężną nagrody w
wysokości 477,33 zł. Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 5 250,63 zł brutto
przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 477,33 zł zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego
przez Organizatora.
4.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora:
www.magazyn-stomatologiczny w zakładce Konkurs oraz na stronie www.ilovendo.pl.
5.
Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach Konkursu drogą mailową lub
telefonicznie.
6.
Warunkiem wydania nagród jest wypełnienie formularza dla Laureata nagrody
zamieszczonego w załączniku numer 1 do Regulaminu.
7.
Nagrody zostaną przekazane podczas pierwszego dnia Konferencji „I LOVE ENDO” w
dniu 2 lipca 2022 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance. W przypadku nieobecności
laureata na tym wydarzeniu nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską w ciągu 28 dni od
dnia ogłoszenia wyników na adres korespondencyjny laureata podany w zgłoszeniu
konkursowym.
8.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku zmiany danych
Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez
Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie. W takim przypadku Nagroda
przepada.
9.

Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagród na gotówkę.

IV.

Proces recenzji i publikacji prac w „Magazynie Stomatologicznym”

1.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną poddane recenzji naukowej.

2.
Autorzy recenzowanych prac zobligowani są do wprowadzenia uwag przesłanych
przez redakcję „Magazynu Stomatologicznego” w podanym przez redakcję terminie.
3.
Po zakończeniu prac nad recenzją tekstu prace zostaną opublikowane na łamach
„Magazyny Stomatologicznego” we wskazanym przez redakcję terminie.
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V. Postanowienia końcowe
1.
Przekazując prace uczestnicy konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie
postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
2.
Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
3.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa.
5.
Pytania w sprawie Konkursu można kierować do dr n. o zdr. Olgi Dąbskiej, E-mail:
olga.dabska@czelej.com.pl, tel. 664 424 119
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Załącznik numer 1 do Regulaminu „Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia
kanałowego – III edycja”

Imię i nazwisko………………………………………………………………..…
Pesel………………………………………………………………………………
Datę i miejsce urodzenia………………………………………………………..
Kod i adres zamieszkania………………………………………………………..
Urząd skarbowy………………………………………………………………….
„Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Ogólnopolski konkurs na
opis przypadku leczenia kanałowego – III edycja” w tym z zawartą w nim
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję
jego postanowienia.”
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu „Ogólnopolski konkurs na
opis przypadku leczenia kanałowego – III edycja”
„Oświadczam, że jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały
przeze mnie nadesłane w związku z nadesłaniem Zadania konkursowego w
Konkursie „Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego – III
edycja”
„Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do
rozwiązania Zadania konkursowego nadesłanego w Konkursie „Ogólnopolski
konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego – III edycja”. Treści te nie
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek
praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa
majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub
obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do
korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania zadania
konkursowego.”
„Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w
czasie wydania nagrody w konkursie, a także danych (tj. imienia i nazwiska)
podanych przeze mnie w związku z uczestnictwem w Konkursie „Ogólnopolski
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konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego – III edycja” na podstawie,
których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej
wymienionych na: Stronie internetowej Konkursu pod adresem
www.ilovendo.pl oraz na stronie Magazynu Stomatologicznego www.magazynstomatologiczny.pl/, na stronach internetowych producentów i dostawców
nagród w konkursie oraz w mediach społecznościowych związanych z
konkursem.
„Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w
Konkursie „Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia kanałowego – III
edycja” zgodnie z pkt. II.9 Regulaminu przenoszę na Wydawnictwo Czelej z
siedzibą w Lublinie autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania zadania
konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. II.9 Regulaminu
Konkursu.

…………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis Laureta
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