
 

 

Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwo 
Alergologicznego na najlepszą pracę o tematyce 

alergologicznej 
 
Organizator Konkursu:  Polskie Towarzystwo Alergologiczne, we współpracy ze 

Studenckim Towarzystwem Naukowym. 
 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu na pracę naukową o tematyce alergologicznej jest Polskie 
Towarzystwo Alergologiczne. 

2. Celem konkursu jest wyróżnienie studentów/doktorantów – autorów prac naukowych o 
tematyce alergologicznej zgłoszonych jako doniesienia ustne lub plakatowe na 
Kongres/Konferencję organizowaną przez STN. 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace przygotowane zgodnie z 
regulaminem zgłaszania prac oryginalnych na Kongres/Konferencję organizowaną przez 
STN. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla studentów/doktorantów. 
3. Aby praca została zgłoszona do udziału w Konkursie, zgłaszający musi: 

w formularzu zgłoszenia abstraktu Kongres/Konferencję STN zaznaczyć pole zgłoszenia 
pracy do Konkursu. 

4. Organizator Kongresu/Konferencji zamieszcza informację nt. o Konkursie PTA w 
materiałach zjazdowych Kongresu/Konferencji STN (strona internetowa, ulotki, 
newslettery itp.). 

§ 3. Zasady oceny prac 

1. Każdą pracę ocenia Komisja ds. grantów PTA powoływana przez Zarząd Główny PTA na 
każdą kolejną kadencję. 

2. Oceny dokonuje się według następujących kryteriów: 
- zgodność z tematyką alergologiczną 
- wartość naukowa pracy 
- nakład pracy ze strony autora 



 

 

W każdej z wyżej wymienionych kategorii oceny pracy każdy recenzent może przyznać od 
1 do 10 punktów. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 30 
punktów.  

Ostateczna liczba punktów jest średnią z ocen wystawionych przez recenzentów. W 
konkursie zwycięża praca, która otrzyma najwyższą ilość punktów. W przypadku gdy dwie 
lub więcej prac otrzymają identyczną maksymalną ilość punktów, decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji ds. grantów. 

3. Decyzje Komisji dotyczące oceny pracy są ostateczne i nie podlegają procedurze 
odwoławczej. 

§ 4. Nagrody i ogłoszenie wyników 

1. Nagrody zostaną przyznane przez Prezydenta PTA. 
2. Warunkiem przyznania nagrody jest prezentacja pracy podczas Kongresu/Konferencji 

STN oraz przesłanie we wskazanym terminie na adres e-mailowy Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego czytelnej wersji elektronicznej prezentacji (np. zestawu slajdów lub ich 
konspektu) lub plakatu. 

3. Nagrody są przyznawane temu z autorów pracy, który jest osobą prezentującą wyniki 
pracy podczas Kongresu/Konferencji STN. 

4. Nagrody finansowe zostaną przyznane w następującej w wysokości: 
- za 1 miejsce: 1 500 zł  
- za 2 miejsce: 1 000 zł  
- za 3 miejsce: 500 zł  
 

5. Nagrody finansowe zostaną przyznane z budżetu Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego. 

6. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomu odbędzie się w czasie trwania 
Konferencji lub Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 

§ 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników. 
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. 

 


