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Regulamin  
Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą 

tematyce znaczenia bliskości rodziny w procesie leczenia i rekonwalescencji 
chorego dziecka 

 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę 

doktorską poświęconą tematyce znaczenia bliskości rodziny w procesie leczenia                   
i rekonwalescencji chorego dziecka”, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem. 
 

2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacją Ronalda McDonalda, niezarobkowa 
organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 
lok. PO.0E, Nr 20, 02-091 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000105450, NIP: 5262612592, zwana dalej 
Organizatorem. 

 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17.11.2021 r. do 07.04.2022 r. i będzie to 

I edycja Konkursu, organizowana z okazji 20-lecia Fundacji Ronalda McDonalda                
w Polsce. 

 

4. Organizator planuje kontynuację Konkursu w kolejnych latach.  
 
 

§ 2 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która do dnia 

rozpoczęcia Konkursu obroniła pracę doktorską na dowolnej polskiej wyższej uczelni, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczelni medycznych, pielęgniarskich                                       
i psychologicznych, o tematyce pracy doktorskiej określonej w ust. 2 poniżej – zwany 
dalej Uczestnikiem. 

 
2. Zgłoszone do Konkursu mogą być prace doktorskie, których tematyka obejmuje 

problematykę bliskości rodziny chorego dziecka, chorego dziecka i jego potrzeb 
podczas leczenia w szpitalu, a także obecności rodziców lub opiekunów i ich roli                
w procesie efektywnej terapii w ujęciu medycznym, pielęgniarskim                                                 
i psychologicznym. Kluczowymi hasłami dla pracy powinny być: bliskość rodziny 
chorego dziecka, opieka pediatryczna skoncentrowana na całej rodzinie dziecka, 
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rodzina w procesie leczenia dziecka, rola rodzeństwa chorego dziecka w procesie 
leczenia. 

 
3. W I edycji Konkursu określonej niniejszym Regulaminem mogą wziąć udział 

Uczestnicy, którzy obronili prace doktorskie w latach od dnia 01.01.2016 r. do dnia 
31.12.2021 r. 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:  

a) Pozostawanie Uczestnikiem konkursu (w rozumieniu § 2 ust. 1 – 3 
Regulaminu);  

b) Przesłanie Organizatorowi do dnia 15.02.2022 r. podpisanego przez Uczestnika 
formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie zawierającego 
oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie powinno być opatrzone 
własnoręcznym podpisem zgłaszającego, a skan dokumentu przesłany na 
adres mailowy Organizatora: agata.ciesielska@frm.org.pl lub pocztą na adres: 
Fundacja Ronalda McDonalda, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa do 
dnia 15.02.2022r. z dopiskiem „Zgłoszenie na konkurs”;  

c) Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią 
Regulaminu oraz wyrażenia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego 
danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu; 

d) Przesłanie pocztą lub złożenie osobiście nie później niż do dnia 15.02.2022r. 
kompletnej pracy doktorskiej Uczestnika, przy czym do udziału w Konkursie 
dopuszczone będę prace doktorskie dostarczone Organizatorowi w formie 
pisemnej (wydrukowane, a nie w formie elektronicznej). 

 
5. Regulamin, oświadczenia i inne dokumenty organizacyjne związane z Konkursem są 

dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.frm.org.pl 
6. Po zakończeniu I edycji konkursu prace zostaną odesłane do ich autorów na wskazany 

w formularzu adres korespondencyjny. 
 
 
 

§ 3 
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

 
1. Laureatów konkursu wyłoni w procedurze dwuetapowej Jury Konkursu wybrane przez 

Radę i Zarząd Fundacji Ronalda McDonalda. Jury będzie się składać z co najmniej             
7 osób. 
 

2. W skład Jury Konkursu będą wchodziły znamienite osobistości świata nauki                             
i medycyny, profesorowie i doktorzy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem 
zawodowym gwarantują najwyższe standardy oceny prac doktorskich biorących 
udział w Konkursie. 
 

3. W I etapie Konkursu, spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 5 (pięć), które 
zostaną zakwalifikowane przez Jury Konkursu do II etapu. 

 

4. W II etapie Konkursu Jury spośród pięciu prac wybranych w I etapie wybierze 2 (dwie) 
prace, które zostaną nagrodzone – pierwszą i drugą nagrodą. 

 

http://www.frm.org.pl/
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5. Laureat Pierwszej Nagrody w Konkursie otrzyma Złotą Statuetkę Fundacji Ronalda 
McDonalda oraz nagrodę finansową w wysokości 15 000 PLN. 
 

6. Laureat Drugiej Nagrody w Konkursie otrzyma Srebrną Statuetkę Fundacji Ronalda 
McDonalda oraz nagrodę finansową w wysokości 5 000 PLN. 

 
7. Niezależnie od laureatów pierwszej i drugiej nagrody Jury Konkursu może uhonorować 

innych autorów prac doktorskich będących Uczestnikami Konkursu, jeśli uzna, że ich 
prace zasłużyły na specjalne wyróżnienie. Uczestnicy wyróżnionych prac otrzymają 
statuetki i dyplomy Fundacji Ronalda McDonalda.   

 
8. O wynikach Konkursu Uczestnicy, którzy zostali laureatami i inni nagrodzeni 

Uczestnicy, zostaną powiadomieni mailowo. 
 

9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas 
jubileuszowej Konferencji Kwietniowej w dniu 07.04.2022 r., która organizowana będzie 
we współpracy i pod patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 
10. Nagroda finansowa zostanie przekazana Laureatom Konkursu przelewem                           

na wskazane przez nich konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od jej wręczenia. 
 

11. O wynikach Konkursu, w tym o nazwiskach zwycięzców, Organizator będzie mógł 
powiadomić w swoich materiałach informacjach oraz na swojej stronie  internetowej, 
w mediach społecznościowych i innych w kanałach informacyjnych. 
 

12. Nagrody w Konkursie nie mogą być zamienione na inne nagrody. 
 
 

§ 4 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU – KLAUZULE INFORMACYJNE 

 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych 

osobowych, tj.: imienia, nazwiska, obecnego status zawodowego i naukowego, adresu 
pocztowego do korespondencji, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu 
do kontaktu. 
 

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest 
Organizator Konkursu, którego szczegółowe dane są wskazane w §1 ust. 2 niniejszego 
Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO). 

 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą, to jest przesłanka z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679 (RODO). 
 
4. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród                            
i wyróżnień. Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród przez Laureatów, dane 
osobowe uczestników Konkursu zostaną trwale usunięte przez Organizatora. 
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5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa         
w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, przy czym jest ona warunkiem uczestnictwa                    
w Konkursie. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej 
cofnięcie, będzie skutkowało utratą prawa do udziału w Konkursie.  
 

6. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzoru. 
 

7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników konkursu nie będą przetwarzane                    
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane Uczestników 
konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym                                                                 
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi. 
 

8. Organizator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 
zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie 
środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku                                           
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, 
zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.  

 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,                       

w szczególności do precyzowania jego zapisów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie 
warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagrody. 
 

2. Organizator nie pokrywa kosztów podatku, które zobowiązany jest zapłacić zwycięzca 
Konkursu od wartości otrzymanej nagrody, co Uczestnik niniejszym przyjmuje do 
wiadomości. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu, wiążącą decyzję 

podejmuje wyłącznie Organizator. 
 
4. Organizator konkursu może odwołać lub unieważnić Konkurs bez podania przyczyn. 

 
 

__________________________ 
(Za Organizatora) 

 
 

 


