
Regulamin konkursu EUROStaż 

1. Organizator
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest firma EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu.

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest rozpropagowanie problematyki serologicznej diagnostyki chorób autoagresyjnych 

oraz alergii wśród przyszłych diagnostów laboratoryjnych.

3.  Warunki uczestnictwa w konkursie

a) Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie wykonane na wyższych uczelniach, na kierunku 

Analityka Medyczna, Medycyna Laboratoryjna oraz Biotechnologia w roku akademickim 2013/14.

b) Zgłoszona do konkursu praca magisterska musi tematycznie skupiać się na serologicznej diagnostyce 

chorób autoimmunologicznych lub alergii.

c) Praca powinna być zgłoszona bezpośrednio przez jej autora. 

d) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o., 

ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław kompletu dokumentów, tj.: wydrukowany egzemplarz pracy w miękkiej 

oprawie, elektroniczną wersję pracy na płycie CD lub innym nośniku, zaświadczenie z uczelni lub insty-

tutu naukowego potwierdzające, że praca została obroniona, karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie, 

oświadczenie, rekomendacja pracy udzielona przez promotora, rektora lub dziekana.

e) Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014 roku. 

f) Organizator może odrzucić zgłoszenie udziału w konkursie i nie przyznać nagrody w razie stwierdzenia 

braków formalnych zgłoszenia.

4. Zasady wyboru zwyciezców

a) Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.

b) W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – Akademia Medyczna we Wrocławiu

Dr n. med. Małgorzata Klimczak – Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży (EUROIMMUN)

Dr n. med. Dorota Musiał – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju (EUROIMMUN)

Dr n. farm. inż. Patryk Matuszek – Specjalista ds. Szkoleń (EUROIMMUN)

c) Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

d) Komisia Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

• wartość merytoryczna pracy,

• innowacyjność pomysłów oraz zastosowanych rozwiązań,

• stopień samodzielności przy wskazaniu nowych rozwiązań technologicznych, możliwych do zastosowa-

nia w diagnostyce medycznej.



e) Komisja Konkursowa może powołać według swojego uznania recenzentów dodatkowych.

f) Komisja podejmuje decyzje o wyborze najlepszej pracy magisterskiej wg 10 stopniowej skali punktowej.

g) Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

h) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 sierpnia 2014 roku.

i) Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody listownie i telefonicznie.

j) Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół zawierający przebieg przyznawania 

punktów, nazwisko osoby nagrodzonej, nazwę uczelni/wydziału lub instytutu, tytuł pracy oraz nazwiska 

promotorów.

k) Protokół z posiedzenia Komisji będzie dostępny do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie 

firmy EUROIMMUN.

l) Od decyzji Komisji Konkursowej odwołanie nie przysługuje.

5. Nagrody
Komisja Konkursowa przyzna nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej w postaci 4 tygodniowego 

stażu w siedzibie firmy EUROIMMUN w Lubece (Niemcy). Staż odbędzie się jesienią 2013r. Stażysta będzie 

miał zapewniony nocleg oraz wyżywienie. 

6. Ochrona danych osobowych

a) Firma EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.  stosuje środki bezpieczeństwa przetwarzania danych  

osobowych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierp-

nia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarza-

nia danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

b) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu.  

Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres  

zamieszkania i do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), 

miejsce nauki.

c) Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę EUROIMMUN  

POLSKA Sp. z o. o. jego danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów przeprowadze-

nia, realizacji i rozliczenia konkursu, związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu  

wobec jego uczestników, polegających w szczególności na przyznaniu nagrody. Podanie nieprawdziwych  

lub niepełnych danych osobowych albo nie podanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarza-

nie danych osobowych dla celów przeprowadzenia i rozliczenia konkursu jest jednoznaczne z wyklucze-

niem z konkursu.

d) Administrator danych osobowych zapewnia, że zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane  

w okresie nie dłuższym niż wymaga tego wypełnienie usprawiedliwionych celów administratora danych 

osobowych.

e) Uczestnik konkursu wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę  

EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o. do celów publikacji danych laureata, w przypadku wygrania kon-

kursu, w materiałach prezentujących jego wyniki. Każdorazowe przekazanie przez uczestnika konkur-



su danych osobowych jest dobrowolne i jest związane z udzieleniem  firmie EUROIMMUN POLSKA  

Sp. z o.o. zgody na ich przetwarzanie oraz świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. Nr 144 poz. 1204), Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

f) Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich weryfikacji, 

poprawiania lub usunięcia. W tym celu należy zwrócić się na piśmie do firmy EUROIMMUN POLSKA  

Sp. z o. o.

7. Postanowienia końcowe

a) Regulamin konkursu jest udostępniony na stronie internetowej organizatora www.euroimmun.pl. 

b) Organizator nie zwraca prac oraz innych materiałów nadesłanych w związku z przeprowadzanym  

konkursem.

c) Każdy z biorących udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

d) Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wcho-

dzą w  życie od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej organizatora www.euroimmun.pl i działają  

na przyszłość.

e) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.


