
KONKURS w projekcie UMO-2016/21/B/HS6/03210 (WUM: 3C95ZG) 

Tytuł konkursu: „Interakcja pomiędzy traumą, osobowością a funkcjami poznawczymi jako predyktor 
różnych doświadczeń psychicznych w populacji osób w wieku 18 – 35 lat.” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora 
oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. Regulamin dostępny jest przez cały czas 
trwania Konkursu na stronie http://dzialnauki.wum.edu.pl/dzialalnosc-naukowa  

1.2. Konkurs organizowany jest przez II Klinikę Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, zwaną dalej Organizatorem. 

1.3. Konkurs polega na uczestnictwie w badaniu naukowym a w tym na wzięciu udziału w 
wywiadzie oraz poddaniu się badaniom zleconym przez Organizatora. 
 

1.4. Celem Konkursu jest rozwój nauki w zakresie lepszego zrozumienia związku pomiędzy 
trudnymi wydarzeniami, których ludzie doświadczają w dzieciństwie a zniekształceniami 
poznawczymi, cechami osobowości oraz różnymi subiektywnymi doświadczeniami 
psychicznymi 

1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2018 i będzie trwał do 31 grudnia 2019 roku. 

1.6. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 

1.6.1. Etap I - okres realizacji pierwszego etapu rozpoczyna się 31 stycznia 2018 r. i kończy się 
31 grudnia 2018 roku. 

1.6.2. Etap II - okres realizacji drugiego etapu rozpoczyna się 1 stycznia 2019 roku i kończy się 
31 grudnia 2019 roku. 

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie. 

2.1. W Konkursie może uczestniczyć osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, mająca 
ukończone co najmniej 18 lat oraz nie ukończony 35 rok życia. Grupę docelową uczestników 
Konkursu określa Organizator kierując zaproszenie do osób spełniających dodatkowe kryteria 
konkursu. Dodatkowe kryteria konkursu stanowią informację poufną. 

2.2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.  

2.3. Udział Uczestnika w Konkursie badaniu oznacza akceptację zasad określonych w Regulaminie. 

3. Zasady Konkursu. 

3.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która zgłosi się na zaproszenie Organizatora, 
wcześniej udzielając odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety internetowej. 

3.2. Osoba biorąca udział w Konkursie zwana jest dalej „Uczestnikiem Konkursu”. 

3.3. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią łącznie wszystkie niżej 
wymienione warunki: 

3.3.1. Etap I – stawią się na wezwanie Organizatora do udziału w konkursie oraz wezmą udział 
w wywiadzie dotyczącym samopoczucia oraz przeżyć natury psychologicznej, wypełnią 
komplet kwestionariuszy, rozwiążą testy neuropsychologiczne oraz komputerowe a 
także zobowiążą się do udziału w drugim etapie Konkursu; 

3.3.2. Etap II – stawią się na wezwanie Organizatora do udziału w drugim etapie konkursu oraz 
udzielą odpowiedzi w trakcie krótkiego wywiadu właściwego dla Etapu II. 

http://dzialnauki.wum.edu.pl/dzialalnosc-naukowa


3.4. Każdy Uczestnik Badania może uczestniczyć w Konkursie tylko jeden raz w Etapie nr 1 i tylko 
jeden raz w Etapie nr 2. Każdy Uczestnik Konkursu może uzyskać tylko jedną nagrodę właściwą 
dla Etapu 1 oraz  jedną dla Etapu 2. 

3.5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3.6. Nagrodami w Konkursie są: 

3.6.1. Etap I – Karty elektroniczne o wartości zasilenia 350 PLN wliczając w to koszt obsługi kart; 

3.6.2. Etap II – Karty elektroniczne o wartości zasilenia 125 PLN wliczając w to koszt obsługi 
kart. 

3.7. Wartość nagród, o których mowa w Pkt 3.6. Regulaminu nie przekracza wartości określonej w 
art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przez co nie jest obciążona 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

3.8. O wygranej zwycięzcy będą informowani na bieżąco w trakcie spotkań z organizatorem 
konkurs.  

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Dane osobowe uczestników Badania i Konkursu,  w tym osób nagrodzonych są poufne. 

4.3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu 
z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
Konkursu etapu konkursu w którym uczestniczyła dana osoba.  Reklamacja dopuszczalna jest 
w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do 
korespondencji Organizatora: II Klinika Psychiatryczna WUM, ul. Kondratowicza 8, 03-242 
Warszawa. Koperta z reklamacją winna być oznakowana dopiskiem „Konkurs”. Powiadomienie 
o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez wysłanie e-maila, na adres podany przez uczestnika 
Konkursu, składającego reklamację. 

4.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu w każdym czasie. 
Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który nie 
może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. 

4.5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Badania i Konkursu. 

4.6. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga 
Organizator. 


