
KONKURS DLA LEKARZY WETERYNARII  

NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ DOTYCZĄCY MEDYCYNY MAŁYCH ZWIERZĄT 

REGULAMIN 

Organizator, cel i przedmiot konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych 

Zwierząt (zwane dalej Organizatorem). 

2. Celem konkursu jest upowszechnianie szeroko pojętej wiedzy wśród lekarzy 

weterynarii praktyków.  

3. Przedmiotem konkursu jest artykuł napisany samodzielnie lub zespołowo spełniający 

wymogi formalne konkursu.  

4. Do udziału w konkursie należy zgłaszać prace, których tematyka odnosi się do szeroko 

pojętej medycyny weterynaryjnej małych zwierząt. W szczególności przedstawiające 

nowe techniki diagnostyczne, ciekawe, rzadkie przypadki kliniczne, nowoczesne 

metody terapeutyczne itd. Prace powinny zawierać nowatorskie aspekty praktyczne. 

W konkursie mogą wziąć udział prace opublikowane w Magazynie Weterynaryjnym, 

Medycynie Weterynaryjnej, Weterynarii w Praktyce, Weterynarii oraz Życiu 

Weterynaryjnym okresie od 01.09.2015 do 30.07.2016.  

Zasady uczestnictwa w konkursie  

5. W konkursie mogą wziąć udział lekarze weterynarii.  

6. Przesłanie pracy do organizatora wraz z  kartą zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem przez 

autora/autorów zgody obejmującej akceptację postanowień Regulaminu konkursu, 

w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.  

7. Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace:  

a) napisane w języku polskim,  

b) odnoszące się do tematu konkursu, o którym mowa w pkt. 5,  

c) dostarczone do Organizatora do 31 sierpnia 2016 w sposób  określony w pkt. 22.  

d) z załączoną podpisaną przez autora/autorów kartą zgłoszeniową (bez karty 

zgłoszeniowej prace nie będą oceniane) 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

10. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały opublikowane w jednym z czasopism 

opisanym w pkt. 5 w okresie 01.09.2015 do 31.07.2016. Nie można zgłaszać prac, które 

zostały już nagrodzone w innych konkursach.  

  



Zasady oceny prac i przyznania nagród  

11. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.  

12. Skład Komisji Konkursowej wraz z członkiem Komisji do spraw formalno-prawnych 

zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora.  

13. Prace będą ocenianie według następujących kryteriów:  

a) wartość merytoryczna (pomysł, problemowość, nowatorstwo, możliwość 

wykorzystania, itp.);  

b) ujęcie i prezentacja tematu (układ pracy, oryginalny, ciekawy sposób podejścia do 

analizowanego tematu, poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy); 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie wgląd do oryginału artykułu w czasopiśmie 

w którym praca została opublikowana.  

14. Prace noszące cechy plagiatu lub kryptoreklamy nie będą oceniane w konkursie.  

15. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, zwykłą większością 

głosów w głosowaniu tajnym.  

16. W konkursie przewidziano jedną nagrodę w wysokości 2000 zł - w wypadku pracy 

zbiorowej nagroda zostanie  podzielona na wszystkich współautorów (Organizator 

opłaci należny podatek). 

Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy konkursu będzie zamieszczenie jego artykułu na 

stronie internetowej PSLWMZ lub linka z tej strony do strony czasopisma, w którym 

praca została opublikowana gdzie treść tego artykułu będzie dostępna. 

17. Decyzje Komisji i Organizatora są wiążące, ostateczne i nie można się od nich odwołać.  

Harmonogram konkursu  

18. Artykuł na konkurs należy przesłać elektronicznie e-mailem do Organizatora na adres: 

sekretariat@pslwmz.pl do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Do artykułu należy załączyć skan 

wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej. Kartę zgłoszeniową można również 

przesłać pocztą na adres organizatora: PSLWMZ, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin. 

19. Wyniki konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora do dnia 

30 września 2016 roku. 

20. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystej kolacji w trakcie XXIV Kongresu 

PSLWMZ. 

Oświadczenia uczestników  

21. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie informacji o tytule, tematyce 

oraz autorstwie prac zgłoszonych do konkursu.  

22. Uczestnik konkursu musi przesłać do Organizatora podpisane zgłoszenie udziału 

w konkursie. Zgłoszenie to może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub e-mailem jako 

skan podpisanego dokumentu.  

23. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
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24. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:  

a) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 

zgłoszonych artykułów, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować 

przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw 

autorskich;  

b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika 

na potrzeby Konkursu oraz oznaczenie publikowanych artykułów jego imieniem 

i nazwiskiem. 

Postanowienia końcowe  

25. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez 

Organizatora.  

26. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 

konkursu warunków Regulaminu. 

27. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego.  

28. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą mailową na adres 

konkursu: sekretariat@pslwmz.pl . 

Załączniki:  

1. Wzór formularza zgłoszeniowego.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

KARTA ZGŁOSZENIA (wysyłana do Organizatora) 

 

Dotyczy konkursu ………………………………………………………………………………. 

1. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt 

2. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

3. Kontakt: telefon, e-mail ............................................................................................................ 

4. Tytuł pracy …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam, że jestem autorem/współautorem pracy zgłoszonej do konkursu.  

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu konkursu oraz akceptuję jego treść.  

 

 

………………………………………………… 

          (miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………………  

              Podpis autora (współautorów) 


