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REGULAMIN: 
Konkurs „SUPERneuron” na najlepszy materiał medialny dotyczący 
problematyki polskiej neurologii w roku 2023 
 
1. Postanowienia ogólne 
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, z siedzibą ul. Cybernetyki 7C/U6A 
02–677 Warszawa z okazji roku jubileuszowego –  90 - lecia Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego ogłasza i organizuje Konkurs na najlepszą publikację prasową, radiową, 
telewizyjną oraz zamieszczoną w internecie dla dziennikarki/dziennikarza za materiał 
opublikowany dotyczący neurologii (problematyka chorób układu nerwowego, organizacji 
opieki neurologicznej w Polsce, pracy personelu medycznego w oddziałach neurologii) 
 
2. Temat i cel Konkursu 
Konkurs jest organizowany w celu podkreślenia roli dziennikarzy w edukacji społeczeństwa na 
temat chorób neurologicznych i organizacji opieki neurologicznej oraz pracy personelu 
medycznego w oddziałach neurologii. 
 
3. Termin nadesłania prac 

• Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie publikacji/materiału na adres: 
b.woltman@ptneuro.pl. Przesłanie publikacji/materiału jest równoznaczne z 
wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

• Materiał należy przesłać wraz z poniższymi informacjami:  
o imię i nazwisko autora publikacji/materiału  
o numer telefonu oraz adres email do autora publikacji/materiału  
o pełna nazwa redakcji wraz z adresem do korespondencji  

• Ostateczny termin dostarczenia prac do Organizatora Konkursu mija 31 sierpnia 2023 
r. na adres sekretarz technicznej ZG pani Beaty Woltman: b.woltman@ptneuro.pl. 

• Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy materiałów i ich odbiorcy. 
• Zakończenie i ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród: 

15.09.2023 Zamek Królewski w Warszawie – Kongres Jubileuszowy Polskiej Neurologii 
 

4. Kategorie (2 oddzielne nagrody):  
W drodze Konkursu zostaną wyłonione najlepsze (merytorycznie, stylistycznie, realizacyjnie, 
wizyjnie) i najciekawsze publikacje:  

• prasowa, internetowa (forma pisana) 
• radiowa, telewizyjna (forma audiowizualna) 

 
5. Kapituła konkursu: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
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6. Nagrody: 
2x 5000zł i dyplom/statuetka/medal  
Upowszechnienie tekstu/ audycji w zakresie członków PTN i organizacji pacjentów 
Przewiduje się przyznanie dodatkowo Wyróżnień w obydwu kategoriach 
 
7. Inne postanowienia 

• Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych materiałów. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion i nazwisk Laureatów na stronie 

internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, profilu PTN na Facebook oraz 
wymienienia ich w informacji prasowej. 

• Zgodnie z dyrektywą unijną 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., czego następstwem 
jest Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 r. (RODO) 
informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo 
Neurologiczne. Dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych i 
logistycznych prowadzonych przez administratora i będą udostępniane podmiotom i 
osobom świadczącym usługi na rzecz organizacji Konkursu, w zakresie niezbędnym do 
jego przeprowadzenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje udział w 
Konkursie. 
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