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REGULAMIN KONKURSU 

 

Nagrody Polskiego Towarzystwa Alergologicznego im. prof. B. Romańskiego 

za najlepszą pracę oryginalną w dziedzinie alergologii 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Alergologiczne.  

 

II. OGŁOSZENIE KONKURSU  

Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na portalu internetowym Organizatora – 

www.pta.med.pl.  

 

III. CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest coroczne wyłonienie najlepszej pracy oryginalnej w dziedzinie alergologii 

opublikowanej przez członka Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W konkursie może brać udział pierwszy Autor pracy oryginalnej, który nie ukończył  

35 r.ż. i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Do konkursu mogą 

być zgłoszone prace oryginalne, które zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym 

ze współczynnikiem oddziaływania (Impact Factor) nie mniejszym niż 2,000. Konkurs 

odbywa się cyklicznie raz do roku. Zgłaszane mogą być prace przyjęte do druku nie później 

niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem terminu nadsyłania prac do konkursu w danym roku. 

 

2. Zgłoszenia pracy oryginalnej powinien dokonać pierwszy Autor pracy.  

W wyjątkowych sytuacjach zamiast pierwszego Autora pracy zgłoszenia pracy mogą 

dokonać: pozostali autorzy, promotor, dziekan wydziału uczelni lub dyrektor instytutu 

naukowego. Zgłoszony do nagrody powinien złożyć we wskazanym terminie 

wymagany komplet dokumentów wraz z pisemną zgodą na kandydowanie do nagrody. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres: Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego (90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22) następujących dokumentów: 

 

a) jednego wydrukowanego egzemplarza pracy, 

b) elektronicznej wersji pracy na płycie CD lub innym nośniku, 

c) potwierdzenie przyjęcia artykułu do publikacji, 

d) zaświadczenie potwierdzające członkostwo Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego, 

e) zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Sekcji Młodych PTA 

http://www.pta.med.pl/
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f) przygotowanej karty zgłoszeniowej do udziału w konkursie, zawierającej m.in. 

następujące dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres i miejsce 

zamieszkania, telefon, email, numer rachunku bankowego, wskazanie miejsca 

zatrudnienia/nauki, tytuł naukowy, dane uczestnika konkursu dla potrzeb 

podatkowych, data i czytelny podpis zgłaszającego, 

g) zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych w związku z udziałem w 

konkursie.  

 

4. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń upływa w ostatnim dniu lutego danego roku. 

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Decyduje data 

stempla pocztowego.  

 

5. Organizator może odrzucić zgłoszenie udziału w konkursie i nie przyznać nagrody  

w razie stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia. 

 

V. ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCY 

1. Laureat najlepszej pracy doktorskiej zostanie wyłoniony w postępowaniu 

konkursowym prowadzonym przez Komisję ds. grantów Zarządu Głównego PTA.  

 

2. Przy ocenie zgłoszonych prac w postępowaniu konkursowym brane są pod uwagę 

następujące kryteria:  

a) wartość merytoryczna pracy – od 0 do 5 punktów,  

b) innowacyjność pomysłów i zastosowanych rozwiązań – od 0 do 5 punktów,  

c) IF pracy zgłoszonej do konkursu x 3 = liczba punktów. 

 

3. Nagrodę, o której mowa w pkt. V-1 otrzyma osoba, której praca oryginalna otrzyma 

największą liczbę punktów. Jeśli dwie lub więcej prac otrzymają taką samą liczbę 

punktów, zwycięska praca zostanie wybrana przez Prezydenta PTA po zapoznaniu się 

z opinią Komisji ds. grantów PTA w tej sprawie.  

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia podanego w ogłoszeniu o konkursie.  

 

5. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody mailowo. 

  

6. Z postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół zawierający przebieg 

konkursu, nazwisko osoby nagrodzonej, nazwę uczelni/wydziału lub instytutu, tytuł 

pracy oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród.  
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7. Protokół z postępowania konkursowego będzie dostępny do wglądu dla wszystkich 

zainteresowanych w siedzibie Zarządu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,  

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.  

 

8. Od decyzji Organizatora odwołanie nie przysługuje. 

 

VI. NAGRODA 

1. Dla pracy oryginalnej, która w postępowaniu konkursowym otrzyma największą liczbę 

punktów, o których mowa pkt. V-2, zostanie przyznana przez Organizatora nagroda 

pieniężna w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

 

2. Dyplom zostanie wręczony zwycięzcy konkursu na dorocznej Konferencji PTA, nagroda 

pieniężna zostanie przesłana na rachunek bankowy laureata konkursu,  

w wysokości pomniejszonej o należny podatek dochodowy.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora 

www.pta.med.pl oraz w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Alergologicznego 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.  

 

2. Organizator zastrzega, iż nie zwraca prac oraz innych materiałów nadesłanych  

w związku z przeprowadzanym konkursem. 

 

3. Nagroda będzie przyznawana raz w roku kalendarzowym.  

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej edycji konkursu, 

w szczególności w przypadku stwierdzenia niezadowalającego poziomu 

merytorycznego nadesłanych prac. 

 

5. Każdy z biorących udział w konkursie tym samym akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu.  

 

6. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany 

regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 

Organizatora www.pta.med.pl.  

 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

http://www.pta.med.pl/
http://www.pta.med.pl/

