REGULAMIN KONKURSU „Liderzy Badań Klinicznych”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1. Organizatorami konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” (dalej: Konkurs”) są
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Adolfa Pawińskiego 5, NIP: 951-194-03-64, Polski Związek
Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 18a, NIP: 521-36-36-351 oraz Związek
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, NIP: 521-34-02-914, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Celem Konkursu jest możliwość sprawdzenia wiedzy, kompetencji i umiejętności z
zakresu badań klinicznych.
4. Pierwsza edycja Konkursu trwa od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 24 maja 2018 r.
(dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
§2 [UCZESTNICY KONKURSU]
1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne, które są̨ osobami
pełnoletnimi oraz posługują się językiem polskim i wykazują doświadczenie
zawodowe w branży badań klinicznych na stanowiskach wymienionych w §4.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ osoby zasiadające w radzie oceniającej
(dalej: „Jury”). Dodatkowo osoba zasiadająca w Jury nie może oceniać
bezpośrednio podlegających mu/jej pracowników - nie może brać udziału w
obradach oraz głosowaniu nad danym kandydatem.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
1. Wykazać się pracą w branży badań klinicznych według kryteriów
wymienionych w §4.
2. Zarejestrować się w Okresie Trwania Konkursu poprzez link podany na
stronie internetowej www.liderzybadanklinicznych.pl (dalej: „Strona
Konkursu”) wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz”), w
którym należy podać: imię, nazwisko, adres email, nazwę miejsca
zatrudnienia oraz przypisać się do odpowiedniej Kategorii Konkursowej
(dalej: „Kategoria”; patrz §4), a także wyrazić zgodę na postanowienia
niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z formułą zawartą w Formularzu).
3. Wypełnić zadania konkursowe opisane w §4 (dalej: „Zadanie”) w Okresie
Trwania Konkursu na Stronie Konkursu.
5. Każdy z Uczestników podczas jednej edycji Konkursu ma prawo do jednego
zgłoszenia, co rozumiane jest poprzez jednorazowe wypełnienie Formularza
i jedną próbę wykonania Zadań.
6. W przypadku stwierdzenia wypełnienia przez tego samego Uczestnika więcej niż
jednego Formularza, podczas tej samej edycji Konkursu, celem kolejnej próby
wykonania Zadania, wszystkie zgłoszenia takiego Uczestnika zostaną
unieważnione. Weryfikacja może zostać przeprowadzona na każdym Etapie
Konkursu.
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§3 [NAGRODY]
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
A. Nagroda w postaci dofinansowania szkolenia bądź szkoleń (dalej: „Nagroda
Główna”) dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce w swojej Kategorii
(Laureat) o łącznej wartości do:
- kategoria Koordynator - 6000 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych),
- kategoria Asystent - 6000 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych),
- kategoria Monitor - 7500 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych), w formie studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego,
- kategoria Kierownik projektu – 8000 złotych brutto (słownie: osiem tysięcy
złotych).
B. Osoby, które zajmą odpowiednio miejsce 1., 2. i 3. w każdej z Kategorii
otrzymają nagrodę dodatkową (dalej: „Nagroda Dodatkowa”) w postaci
szkolenia online dostępnego na portalu CRDE.
2. Szkolenie bądź szkolenia opisane w §3 punkt 1.A mogą być wskazane przez
Laureata bądź Organizatora. Jeśli jednak wartość szkolenia wskazanego przez
Laureata przekroczy wartość Nagrody Głównej to Organizator dofinansuje je
wyłącznie do wysokości nieprzekraczającej kwoty podanej w §3 punkt 1.A.
3. Nagroda Dodatkowa, wymieniona w §3 punkt 1.A dla kategorii Monitor zostanie
przekazana bezpośrednio przez sponsora, Akademię Leona Koźmińskiego, z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońska 57/59, NIP: 524-10-05-438.
4. Nagroda wymieniona w §3 punkt 1.A dla kategorii Monitor zostanie przekazana
bezpośrednio przez sponsora, firmę CRDE, z siedzibą w Legionowie, przy ul.
Senatorskiej 6F, NIP: 536-17-15-303.
5. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego
rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
6. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby
trzecie.
7. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od
nagród w wysokości odpowiedniej do wartości przekazanej nagrody.
8. Organizator pobierze od każdego Laureata dodatkową nagrodę pieniężną na
poczet zryczałtowanego podatku od nagród w konkursach, o którym mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” z dnia 26
lipca 1991 r., który zostanie odprowadzony przez Organizatora do właściwego
Urzędu Skarbowego.
§4 [PRZEBIEG KONKURSU]
1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz w Okresie Trwania
Konkursu (decyduje w szczególności: zbieżność adresów IP, zawartości plików
Cookies oraz innych danych i parametrów komputerów, z których wykonuje się
Zadania).
2. Konkurs składa się z 3 etapów.
3. I oraz II etap odbędzie się w formie testu (jedno- lub wielokrotnego wyboru),
dostępnego online, którego adres zostanie udostępniony przez Organizatora.
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4. Etap III odbędzie się w obecności Jury. Po wykonaniu wyznaczonych na tym
etapie Zadań, ocena wykonania Zadań każdego z Uczestników zostanie poddana
głosowaniu Jury.
5. W I etapie Konkursu każdy Uczestnik będzie miał wspólną pulę Zadań.
6. Uczestnik II i III etapu otrzyma Zadania odpowiadające swojej Kategorii.
7. Przed przystąpieniem do Konkursu, na etapie Rejestracji, Uczestnik przypisze się
do jednej z poniższych Kategorii według obecnie sprawowanego stanowiska
pracy:
a) Koordynator (osoba pełniąca funkcję koordynatora badania klinicznego w
ośrodku badawczym);
b) Asystent (administrator/asystent badań klinicznych - osoba odpowiedzialna
za administracyjne wsparcie projektów, funkcja pełniona w firmie typu CRO
lub w firmie farmaceutycznej; przykładowe stanowiska to CRAss, CTA, CTC,
PA i pokrewne);
c) Monitor (monitor badań klinicznych - osoba odpowiedzialna za
monitorowanie badań klinicznych – funkcja pełniona w firmie CRO lub w
firmie farmaceutycznej; przykładowe stanowiska to CRA, CMA lub pokrewne);
d) Kierownik projektu (osoba zarządzająca projektami badań klinicznych lub
ich częścią operacyjną na terenie Polski, w regionie europejskim lub
globalnie; dotyczy osób zarówno z firm farmaceutycznych jak i CRO;
przykładowe stanowiska to Lead CRA, Clinical Lead, Clinical Project Manager,
Project Manager, Project Leader i pokrewne).
8. Uczestnikowi, który zdobędzie największą ilość głosów Jury, przysługiwać będzie
Nagroda Główna.
9. Nagrody zostaną przekazane Laureatom po zakończeniu Okresu Trwania
Konkursu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Późniejszy termin
przekazania nagrody wymaga zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej.
10. Lista Laureatów (zawierająca imiona i nazwiska Laureatów) zostanie
opublikowana w terminie od dnia 1 czerwca 2018 r. na Stronie Konkursu.
§5 [REKLAMACJE]
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres
Koordynatora: Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w
Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adolfa Pawińskiego 5.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać:
imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie
przyczyny reklamacji.
4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
Organizator powoła Komisję nadzorującą (dalej: Komisja) w składzie: co najmniej
jeden przedstawiciel każdego Organizatora.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Koordynatorowi.
6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
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§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie
na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Adolfa Pawińskiego 5.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
w celu zamieszczenia listy Laureatów Konkursu na Stronie Konkursu oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze
zm.).
§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
1. Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie:
1) wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
2) anulowania części lub całości punktów/głosów uzyskanych podczas
każdego z etapów Konkursu
jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz
wyłonienia Laureatów. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje
reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
2. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji naruszenia
przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 lub/i §4 ust. 7 Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym
czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte
Uczestników.
4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.
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