REGULAMIN OLIMPIADY HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII PROFILAKTYKI
STOMATOLOGICZNEJ
Regulamin Olimpiady dostępny na stronie www.olimpiadahigienistek.pl
Organizacja zawodów Olimpiady możliwa jest dzięki nieodpłatnemu wkładowi pracy członków
Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego*, nieodpłatnemu wsparciu Polskiej Akademii
Profilaktyki Stomatologicznej ( dalej PAPS), finansowemu wsparciu Instytutowi Blend-a-med Oral-B,
Firmie Koldental, Firmie W&H, oraz niematerialnemu wsparciu różnych instytucji naukowych.
Administratorem danych osobowych jest MS SERVICES SP Z O O, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, KRS
0000177832, REGON 356761571, NIP 6792781920, Szczepanowski Jacek, Nowacki Gerard. MS
SERVICES udostępnia dane Organizatorowi na potrzeby kontaktu z uczestnikami oraz organizacji
wydarzenia. MS SERVICES udostępnia kontakt do uczestników w celu prezentacji ofert marketingowych
sponsorom Ogólnopolskiej Olimpiady Higieny Stomatologicznej. Udział w Olimpiadzie jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody. Kontakt do administratora danych osobowych to
dpo@msservices.pl.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator
§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora. Cele olimpiady.
1.1. Organizatorem olimpiady jest: Stowarzyszenie Polskiej Akademii Profilaktyki
Stomatologicznej ( dalej zwany PAPS) z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru
stowarzyszeń prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU KRS: 0000653205,
NIP: 9512425256, REGON: 366112830, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.
1.2. Zadania Organizatora:
1. Powoływanie członków Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego,
2. Przygotowanie pytań na poszczególne etapy Olimpiady,
3. Realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej,
4. Przygotowanie zadań do trzeciego etapu Olimpiady,
5. Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia,
6. Rozwiązywanie problemów i sporów,
7. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Komitetu Naukowego wprowadzanie
zmian do regulaminu i programu Olimpiady (załącznik nr 1),
8. Działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę w prasie naukowej, konferencjach
stomatologicznych.
1.3. Organizator ma prawo do:
1. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady
pomiędzy uczestnikiem a KNO,
2. anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia etapu w
razie ujawnienia istotnych (naruszających Regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,
3. wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady

(decyzja podejmowana wspólnie z Komitetem Naukowym),
4. prawo do prowadzenia współpracy z Komitetem Naukowym na zasadach wyznaczonych przez
regulamin,
5. reprezentowania Olimpiady w mediach, prasie.
1.4. Cele Olimpiady
1. jednoczenie i wspieranie społeczności higienistek stomatologicznych,
2. mobilizowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej i promocji
zdrowia jamy ustnej,
3. podnoszenie na wyższy poziom kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunku higienistka
stomatologiczna

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady
2.1. Olimpiada jest oparta na modelu scentralizowanym. Za poziom merytoryczny Olimpiady
odpowiedzialny jest Komitet Naukowy Olimpiady, a za organizację poszczególnych etapów
odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny Olimpiady.
1. Komitet Organizacyjny Olimpiady*(KOO) wybrany jest przez Organizatorów i współorganizatorów.
2. Komitet Naukowy Olimpiady* (KNO) oraz jego Przewodniczący powoływany jest przez Organizatorów
Olimpiady.
3. KNO decyduje o stronie merytorycznej Olimpiady, układa zadania, przyznaje tytuły finalistów i
laureatów, rozstrzyga odwołania.
4. KNO podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 50% członków. W
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. W przypadku, gdy zebranie się KNO nie jest możliwe, a podjęcie decyzji jest konieczne, prawomocne
decyzje może podjąć trzech spośród następujących członków
KNO: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Kierownik Organizacyjny, Sekretarz naukowy do
spraw zadań teoretycznych i praktycznych. Decyzje podjęte w tym trybie nie mogą dotyczyć kwalifikacji
do zawodów III stopnia oraz przyznawania tytułów laureata.
6. Posiedzenia KNO w sprawach związanych z zatwierdzaniem zadań wszystkich stopni, kryteriami ocen,
kwalifikacją do zawodów III stopnia, przyznawaniem tytułów, ujawnianiem nazwisk autorów prac i
odwołaniem są protokołowane - w czasie trwania olimpiady sierpień 2020 roku.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wszystkie jego funkcje sprawuje Zastępca
Przewodniczącego. Posiedzenia KNO może prowadzić również członek KOO wyznaczony przez
Przewodniczącego KNO.

Rozdział II – Organizacja Olimpiady
§ 3. Uczestnicy Olimpiady
3.1 Uczestnikami Olimpiady mogą uczniowie Policealnych Szkół Medycznych kształcących się na
kierunku higienistka stomatologiczna oraz studenci Uniwersytetów Medycznych na kierunkach ze
specjalizacją z higieny stomatologicznej.

3.2. W indywidualnych przypadkach KNO może wyrazić zgodę i ustalić zasady organizacyjne udziału w
Olimpiadzie uczniów nie będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniów mających
obywatelstwo RP, ale będących uczniami szkół zlokalizowanych poza terytorium RP. Zasady te nie mogą
naruszać niniejszego regulaminu, ani wymagań merytorycznych obowiązujących uczniów szkół
krajowych mających obywatelstwo polskie.
3.3. By wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien zgłosić swój udział na stronie internetowej
www.olimpiadahigienistek.pl . Zgłoszenie uczestnika w Olimpiadzie jest bezpłatne. Terminy patrz
Załącznik nr 1.
3.4. Uczestnicy zobowiązani są do:
1. przestrzegania regulaminu i programu (załącznik nr 1) Olimpiady,
2. informowania Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego o swoich zastrzeżeniach
technicznych w trakcie trwania każdego z etapów Olimpiady, wszelkich niejasnych kwestiach
związanych z przebiegiem Olimpiady mailowo na adres olimpiada@paps.org.pl
3. poinformowania o rezygnacji z udziału w Olimpiadzie przez wysłanie maila na adres
olimpiada@paps.org.pl
3.5. Prawa uczestnika:
1. udział w Olimpiadzie jest dobrowolny, bezpłatny,
2. uczestnik ma prawo do składania odwołań od decyzji KNO. Tryb odwoławczy omówiony jest w
paragrafie 6.
3. przystąpienie do Olimpiady jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych takich
jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia poszczególnych etapów wraz ze zgodą na publikację wyników na stronie
www.olimpiadahigienistek.pl na potrzeby sponsorów.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie.
3.7. Uczestnikiem VI edycji Olimpiady nie może być:
1. Ambasador Olimpiady Higienistek.
2. Laureat pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w poprzednich edycjach.
3. Pracownik, członek rodziny pracowników i osoba związana z firmami, sponsorami oraz
organizatorami Olimpiady.
§ 4. Organizacja Olimpiady
4.1. Olimpiada ma charakter indywidualny.
4.2. Olimpiada jest organizowana przez Stowarzyszenie Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej
(dalej zwany PAPS) z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez SĄD
REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU KRS: 0000653205, NIP: 9512425256, REGON: 366112830, ul. Chmielna 2/31, 00-020
Warszawa.
4.3. Olimpiada jest trójstopniowa.
4.4. Podstawę do zakwalifikowania uczestników Olimpiady do zawodów wyższego stopnia,

stanowią wyłącznie wyniki uzyskane w niższej edycji Olimpiady. Wyniki uzyskane we wcześniejszych
edycjach Olimpiady bądź innych Olimpiadach, konkursach itp. nie są brane pod uwagę.
4.5. Olimpiada rozpoczyna się rejestracją uczestników od 01.09.2019 trwającą do 31.03.2020 na

stronie www.olimpiadahigienistek.pl
4.6. Olimpiada I stopnia - odbywa się od 01.03.2020 do 31.03.2020 on-line na stronie internetowej
www.olimpiadahigienistek.pl
1. Olimpiada I stopnia odbywa się on-line. Godzinę rozpoczęcia Olimpiady oraz czas trwania
poszczególnych etapów ustala Komitet Organizacyjny Olimpiady. Dane poszczególnych etapów
dostępne na stronie www.olimpiadahigienistek.pl Każdy uczestnik podczas rejestracji wpisuje imię,
nazwisko, pesel który wyklucza dublowanie kont.
2. Podczas Olimpiady I stopnia uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam test, składający się z 30
pytań jednokrotnego wyboru. Do każdego pytania w teście podane zostaną 3 odpowiedzi. Uczestnik
może udzielić kilku odpowiedzi na pytanie jeśli jest to określone w formularzu pytania, ma także
możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
3. Uczestnicy, którzy uzyskali 60% poprawnych odpowiedzi zostaną zakwalifikowani do II etapu
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie.
4.7.Olimpiada II stopnia odbywa się 18.04.2020r. on-line na stronie internetowej:
www.olimpiadahigienistek.pl – zakładka Olimpiada
1. Do Olimpiady II stopnia uczestnicy są kwalifikowani przez Komitet Naukowy Olimpiady. Kwalifikacja
do Olimpiady II stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych podczas I etapu.
2. O decyzji zakwalifikowania do II etapu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
Minimum kwalifikujące do II etapu Olimpiady jest takie samo dla wszystkich Uczestników - ustala
Komitet Naukowy Olimpiady. Do II etapu kwalifikowani są uczestnicy zawodów I stopnia, którzy uzyskali
co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.
3. W II etapie Olimpiady wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania ten sam test jednokrotnego
wyboru, składający się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których
tylko jedna odpowiedź może być poprawna. Uczestnik ma także możliwość wstrzymania się od
odpowiedzi na dane pytanie. Za każdą prawidłową odpowiedz uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Maksymalna liczba 30 punktów do zdobycia.
4. Olimpiada II stopnia rozgrywa się w tym samym dniu drogą elektroniczną. Godzinę rozpoczęcia ustala
Komitet Organizacyjny Olimpiady. Godzina rozpoczęcia Olimpiady zostanie podana do wiadomości
droga mailową uczestnikom, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem II etapu.
5. Do III etapu Olimpiady kwalifikację otrzyma 12 uczestników udzielających co najmniej 70 %
poprawnych odpowiedzi, osiągających najkrótszy czas odpowiedzi.
4.8. III etap Olimpiady odbywa się w sierpniu 2020 podczas Finału Olimpiady w Warszawie.
1. Do Olimpiady III stopnia uczestnicy są kwalifikowani przez Komitet Naukowy Olimpiady. Kwalifikacja
do III etapu odbywa się na podstawie wyników uzyskanych podczas II etapu Olimpiady
2. Decyzja o zakwalifikowaniu do III etapu Olimpiady, jego przebieg oraz miejsce zostaną podane
uczestnikom drogą elektroniczną.
3. Minimum kwalifikujące do III etapu Olimpiady jest takie samo dla wszystkich Uczestników - ustala
Komitet Naukowy Olimpiady. ( patrz paragraf 4.7 punkt 5)
4. Wszyscy zakwalifikowani do III etapu wezmą udział w części teoretycznej, która odbędzie się podczas
Finału Olimpiady Higienistek PAPS (adres i dane miejsca zostaną przesłane do wiadomości uczestnikom

III etapu Olimpiady). Natomiast w części praktycznej weźmie udział 6 uczestników z najlepszymi
wynikami części teoretycznej.
1. Regulamin III etapu Olimpiady
a) Egzamin teoretyczny 60 minut, każdy uczestnik otrzymuje ten sam test jednokrotnego wyboru,
składający się z 30 pytań, za każdą prawidłową odpowiedz uczestnik otrzymuje 1 punktu, maksymalna
liczba punktów do zdobycia wynosi 30. Kwalifikację do następnego etapu otrzyma 6 uczestników
udzielających co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, osiągających najkrótszy czas odpowiedzi. Do
każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest
poprawna. Uczestnik ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
b) spośród 12 uczestników - 6 zostanie zakwalifikowanych do drugiego dnia egzaminu praktycznego,
c) Egzamin praktyczny: Uczestnik losuje zestaw zadań do wykonania przy 4 komisjach egzaminacyjnych,
za każde zadanie wykonane przy poszczególnej komisji uczestnik może otrzymać maksymalnie 6
punktów. Łączna liczba punktów z egzaminu praktycznego wynosi 240( 6 punktów x 4 komisje) Na
wykonanie zadania przy każdym stanowisku uczestnik ma 15 minut, łącznie egzamin praktyczny trwał
będzie 45 minut.
d) Ocena końcowa III etapu Olimpiady: Ocena końcowa III etapu będzie zawierała punktację z części
teoretycznej i praktycznej, tytuł Finalisty przyznawany jest uczestnikom, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów. Maksymalna liczba punktów 54 na co składa się 30 punktów z egzaminu teoretycznego i 24
punktów z egzaminu praktycznego. W przypadku remisu po etapie praktycznym KNO uwzględni
najkrótszy czas odpowiedzi uzyskany podczas części teoretycznej III etapu.
e) Egzamin praktyczny, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom.
4.9. Za ocenę uczestników w III etapie odpowiada KNO.
4.10. Uczestnik trzeciego etapu ma zapewniony: zakwaterowanie oraz bezpłatny udział w
Finale Olimpiady Higienistek PAPS w Warszawie.
§ 5. Przepisy szczegółowe
5.1. Wypadki losowe uniemożliwiające udział w jakimkolwiek etapie konkursu nie są podstawą do
jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.
5.2. Dyskwalifikacja z III etapu Olimpiady – konieczność opuszczenia miejsca konkursowego przez
uczestnika może nastąpić w przypadku:
1. stwierdzenia przez KNO, że rozwiązanie któregokolwiek z zadań przedstawione przez
uczestnika Olimpiady nie było samodzielne,
2. udowodnienia przez KNO złamania zakazu posiadania i korzystania z niedozwolonych pomocy
naukowych, sprzętów i urządzeń elektronicznych, które mogą pomóc w rozwiązaniu testu
3. zachowań zakłócających spokojny przebieg Olimpiady, po decyzji KOO.
§ 6. Tryb odwoławczy
6.1. Odwołania od decyzji Komitetu Naukowego Olimpiady, można składać droga mailową w terminie
5 dni od dnia ogłoszenia/ otrzymania wyników danego etapu zawodów. Terminy podane są w
harmonogramie Olimpiady.
6.2. Odwołanie musi być złożone przez uczestnika zawodów. Musi zawierać: wskazanie, ocenę
poszczególnych zadań, które są kwestionowane oraz ich merytoryczne uzasadnienie.
6.3. Zastrzeżenia dotyczące otrzymanego zestawu do wykonania części praktycznej
Podczas zawodów III stopnia muszą być zgłoszone organizatorom podczas trwania zawodów i
potwierdzone przez nich na piśmie.

6.4. Odwołania od decyzji o zakwalifikowaniu do zawodów II stopnia oraz zawodów III
stopnia należy składać do Komitetu Naukowego Olimpiady, droga mailowa na adres:
olimpiada@paps.org.pl
6.5. Decyzje KNO będą rozpatrywane w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku. Decyzje
KNO są ostateczne.
§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów.
7.1. Zawody III stopnia są rejestrowane w celach komercyjnych archiwizacji danych, nie w
celach odwoławczo-dydaktycznych.
7.2. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą uczestnika po uprzednim poinformowaniu
go. Brak zgody uczestnika wyklucza go z udziału w danym etapie.
7.3. Rejestracja odbywa się poprzez filmowanie, fotografowanie, na którą uczestnicy III
Etapu wyrażają pisemną zgodę.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody
§ 8. Nagrody i uprawnienia
8.1. W klasyfikacji wyników uczestników olimpiady stosuje się następujące terminy:
1. Finalista to uczestnik zawodów III stopnia, który uzyskał co najmniej 70% możliwych
do zdobycia na etapie centralnym punktów. Ponadto zakwalifikował się do grona 12
zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, udzielając odpowiedzi w
najkrótszym czasie.
2. Laureaci to 3 najlepszych spośród finalistów.
8.2. Wynik poniżej 70% możliwych do zdobycia punktów lub czas odpowiedzi plasujący
uczestnika na 13 miejscu w przypadku zawodów centralnych, a zarazem brak kwalifikacji
do III etapu nie pozwala na nadanie uczestnikowi tytułu laureata ani finalisty. Zostaje on
uczestnikiem II etapu.
8.3. Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Naukowy
Olimpiady na podstawie rankingu wyników zawodów II stopnia. Do zawodów tych Komitet Naukowy
Olimpiady kwalifikuje maksymalnie 12 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju,
ponadto uzyskali oni co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia
osiągając najkrótsze czasy odpowiedzi.
8.4. Zawodnicy III etapu Olimpiady otrzymują dyplomy uczestnictwa w Olimpiadzie, rozdane podczas
Finału Olimpiady Higienistek PAPS w Warszawie.
8.5. Finaliści Olimpiady otrzymują dyplomy finalisty oraz otrzymują nagrody rzeczowe (załącznik nr 2).
Organizator poszczególnych etapów konkursu współuczestniczy w pokrywaniu kosztów organizacyjnych
i zakupu nagród. Organizator może pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów. Odbiór
nagrody każdorazowo będzie poświadczany protokołem odbioru nagrody. Nagrody rzeczowe nie są
wymienialne na ekwiwalent finansowy.

Rozdział IV – Ambasadorzy Olimpiady Higienistek
§ 9. Powołanie Ambasadora
1. Ambasadorzy Olimpiady są powoływani przez KOO przed rozpoczęciem rejestracji.
§ 9.2 Zadania Ambasadora
1. Promuje Olimpiadę w lokalnej społeczności higienistek stomatologicznych
2. Odbędzie 2 wizyty w szkołach higieny gdzie poinformuje o Olimpiadzie
3. Będzie mogła wykorzystać film i zdjęcia na swoich kanałach FB
4. Będzie mogła używać określenia: Ambasador Olimpiady Higienistek.
5. Zadania Ambasadora:
 Zorganizuje lokalne spotkania Higienistek.
 Wyraża zgodę na bezpłatną publikację wizerunku podczas całej kampanii promocyjnej
prowadzonej przez Organizatora.
Rozdział V Covid-19
Przebywanie w częściach wspólnych z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do
innych gości oraz pracowników.
Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa podczas pobytu w częściach wspólnych hotelu.
Na terenie hotelu w którym odbywa się olimpiada umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji
rąk dla gości.
Każdy uczestnik Olimpiady będzie miał zmierzona temperaturę oraz zostanie poproszony o wypełnienie
ankiety zdrowotnej.
Rozdział V I– Postanowienia końcowe.
§10. Postanowienia końcowe
We wszystkich sprawach spornych decyduje Komitet Naukowy Olimpiady w porozumieniu z PAPS i
Instytutem Blend-a-med Oral B. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje
Komitet Organizacyjny.
*SŁOWNIK
Komitet Naukowy Olimpiady (KNO) – pomoc merytoryczna przy tworzeniu pytań w
Olimpiadzie, pomoc w sytuacjach spornych uczestników dot. zaliczenia części
praktycznych w finale, w jego skład wchodzą:
Przewodniczący KNO -prof. dr hab. n. med. M. Dominiak
Zastępca przewodniczącego KNO – dr n. med. Maciej Nowak
Kierownik Organizacyjny – dr n. med. Tomasz Maria Kercz
Sekretarz Naukowy – lek. dent. Tomasz Kiełkowicz
Sekretarz Naukowy – mgr lic. hig. stom. Karolina Kopciewicz – Kozicka
Sekretarz Naukowy – hig. stom. Anita Walczak

Komitet Organizacyjny
Komitet Organizacyjny Olimpiady (KOO) – pomoc przy organizowaniu Olimpiady
w jego skład wchodzą: Joanna Stępień, Anna Drobkiewicz, Anna Kawiak

ZAŁĄCZNIK nr 1 PROGRAM OLIMPIADY
Olimpiada odbędzie się w trzech etapach:

Rejestracja 01.09.2019 do 31.03.2020
I etap kwalifikacyjny - od 01.03.2020 do 31.03.2020 - test on-line na stronie internetowej:
www.olimpiadahigienistek.pl
etap II - 18.04.2020 - test on-line na stronie internetowej: www.olimpiadahigienistek.pl
etap III - finał teoretyczny i praktyczny odbędzie się podczas Finału Olimpiady Higienistek Polskiej
Akademii Profilaktyki Stomatologicznej.
Wyniki poszczególnych etapów
• Etap I – na podany przy rejestracji adres mailowy, do siedmiu dni roboczych od zakończenia I etapu,
• Etap II- na podany przy rejestracji adres mailowy, do siedmiu dni roboczych od zakończenia II etapu,
• Wyniki etapu III ogłaszane są osobiście podczas Finału Olimpiady Higienistek Polskiej Akademii
Profilaktyki Stomatologicznej
Po zakończeniu Olimpiady publikacja laureatów na stronach sponsorów i oficjalnej stronie
olimpiady www.olimpiadahigienistek.pl
Załącznik nr 2 NAGRODY
za I miejsce dla laureata:
 Egzotyczna wycieczka dla 2 osób
 Bon o wartości 500 zł na zakupy w Kol-Dental Plandent
 Szczotka Oral B Braun Genius X
 Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med
Oral B
 staż płatny/praca w oddziale Enel-Med Stomatologia
za II miejsce dla laureata:
 Weekend SPA w luksusowym hotelu spa
 Szczotka Oral B Braun Genius X
 Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med
Oral B
 staż płatny/praca w oddziale Enel-Med Stomatologia

za III miejsce dla laureata:
 Szczotka Oral B Braun Genius X





Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med
Oral B
staż płatny/praca w oddziale Enel-Med Stomatologia
Bon o wartości 500 zł na zakupy w Kol-Dental Plandent

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
1. Udzielam niniejszym Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej, Firmie MS SERVICES SP Z O O,
ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, KRS 0000177832, REGON 356761571,NIP 6792781920, Szczepanowski
Jacek, Nowacki Gerard, Stowarzyszeniu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej, Firmie
Koldental, Firmie W&H, Firmie Procter & Gamble DS Polska Sp. Z o.o., oraz innym podmiotom z grupy
kapitałowej Procter & Gamble, dalej łącznie zwanym “Procter & Gamble”oraz ich podwykonawcom,
zleceniobiorcom, licencjobiorcom, następcom prawnym, cesjonariuszom oraz osobom lub podmiotom
działającym odpowiednio na rzecz którychkolwiek z nich na jakiejkolwiek podstawie prawnej, innym
osobom i podmiotom pracującym dla lub w imieniu któregokolwiek ze wskazanych podmiotów
(zwanym dalej: „Podmiotami Upoważnionymi”) bez żadnego wynagrodzenia, na czas określony 10 lat
zgody na filmowanie, nagrywanie wideo, nagrywanie głosu, fotografowanie mnie i/lub osób
pozostających pod moją władzą rodzicielską, pieczą zastępczą, opieką lub kuratelą w trakcie wydarzenia
promocyjnego, które odbędzie się dnia 28-29.05.2020 pod tytułem Finał Olimpiady Higienistek
(zwanego dalej: „Eventem”) oraz do wytwarzania oraz reprodukowania w dowolnej ilości egzemplarzy
dowolną techniką (w tym: cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego), wykonanego w
trakcie Eventu: filmu, nagrania audio, nagrania wideo i/lub fotografii, które zawierają mój wizerunek,
podobiznę lub głos, a następnie do wykorzystania ich w celach reklamowych, promocyjnych lub
marketingowych. Filmy, nagrania wideo, fotografie i nagrania audio wykonane podczas Eventu oraz
sporządzone z ich wykorzystaniem materiały promocyjne, reklamowe i inne, zwane będą dalej:
„Materiałami”. Moja zgoda obejmuje wprowadzanie Materiałów do obrotu, rozpowszechnianie,
publikowanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemisję oraz publiczne
udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym. Materiały mogą zostać użyte w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu
oraz za pomocą wszelkich środków – w tym w szczególności: za pomocą telewizji, radia, Internetu,
nowych mediów, telefonii komórkowej, emisji kinowej, gazet, magazynów, billboardów, itd. –
gdziekolwiek w świecie, w każdym czasie, w każdym legalnym celu, włączając w to cel, jakim jest
reklamowanie, promocja i marketing Procter and Gamble / Fairy oraz ich produktów lub usług, w
zakresie zgodnym z niniejszym oświadczeniem. Rozumiem i wyrażam zgodę, że niniejsze oświadczenie
nie rodzi po stronie Podmiotów Upoważnionych obowiązku wytworzenia lub użycia Materiałów ani
obowiązku wykonania któregokolwiek z praw niniejszym im przyznanych. Zgoda, o której mowa w
niniejszym punkcie może zostać cofnięta wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez Podmiot
Upoważniony ustalonych w niniejszym oświadczeniu warunków wykorzystania Materiałów, pomimo
pisemnego wezwania Podmiotu Upoważnionego do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu
dodatkowego 14 dniowego terminu.
2. Przyjmuję do wiadomości, że Podmioty Upoważnione są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane
przez oraz działają w interesie i na rzecz Procter & Gamble jako ich klienta i wyrażam

zgodę, że we wszystkich przypadkach, gdzie jest to prawem dopuszczalne wszelkie prawa do
Materiałów będą od chwili ich ustalenia w jakiejkolwiek postaci służyły odpowiednim Podmiotom
Upoważnionym, które Materiał wytworzyły, a w przypadkach, gdzie takie rozrządzenie jest prawnie
nieskuteczne – przenoszę niniejszym na Podmioty Upoważnione, które Materiał wytworzyły wszelkie
moje przenoszalne prawa do Materiałów. W zakresie zaś, w którym moje prawa do Materiałów są
nieprzenoszalne – zobowiązuję się ich nie wykonywać oraz nieodwołanie upoważniam Podmioty
Upoważnione do wykonywania tych praw przez czas nieokreślony. W konsekwencji przyjmuję do
wiadomości i wyrażam zgodę, że Materiały będą stanowić wyłączną własność Polskiej Akademii

Profilaktyki Stomatologicznej lub innych podmiotów będących Podmiotami Upoważnionymi.
Wyrażam zgodę na to, że nie będę miał(a) prawa do wyrażania zgody na wykonanie lub wykorzystanie
Materiałów, do wynagrodzenia ani żadnych roszczeń (w tym również opartych na zarzucie naruszenia
dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, na zniesławieniu, znieważeniu, rozpowszechnianiu
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo
przedsiębiorstwie) wynikających z jakiegokolwiek wykorzystania, modyfikacji, zniekształcenia,
zamazania, efektu złudzenia, fikcjonalizacji lub użycia w złożonej formie mojego imienia, nazwiska,
wizerunku, podobizny lub głosu. O ile takie zrzeczenie się roszczeń miałoby zostać uznane za
nieskuteczne – zobowiązuję się do niedochodzenia tych roszczeń w przyszłości.
1. Oświadczam, że posiadam zdolność do czynności prawnych w zakresie złożenia i podpisania
niniejszego oświadczenia.
2. Niniejsze oświadczenie i wykreowane nim stosunki prawne podlegają prawu polskiemu,
a wszelkie spory wynikłe na jego tle będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy polskie.
Niniejszym podaję się wyłącznej jurysdykcji tych sądów i zrzekam się możliwości podnoszenia zarzutu
niewłaściwości tych sądów.
3. O ile jakakolwiek część niniejszego oświadczenia zostanie uznana za nieważną lub nienadającą się do
wykonania przez jakikolwiek sąd lub organ orzekający pozostałe jego postanowienia będą dla Stron
wiążące w taki sposób, w jaki byłyby, gdyby nie zawierało ono postanowień uznanych za nieważne lub
nienadające się do wykonania.
4. Niniejszym zapewniam, że niniejsze oświadczenie oraz dane wskazane poniżej są prawdziwe i
prawidłowe. Zarejestrowanie się do Olimpiady jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny.

Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

PROTOKÓŁ
ZDAWCZO - ODBIORCZY
Dnia ……………. w Warszawie
Przekazującym
…………………………
a
Odbierającym
Imię, Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
dokonano przekazania n/w artykułów:
______________________________________________________________
Przekazujący Odbierający
Nagroda zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od
osób fizycznych (j. t.: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późniejszymi zmianami

