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REGULAMIN KONKURSU 

„Junior Master” 

(dalej również jako: „Regulamin”) 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Organizatorem konkursu „Junior Master” (dalej również jako: „konkurs”) jest Polskie 
Towarzystwo Artroskopowe z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 113, REGON 362463314, NIP: 
7262657472, zwany dalej również jako: „Organizator”. 

1.2. Celem konkursu jest wyłonienie uczestników do prezentacji przypadków klinicznych podczas 
konferencji Junior Master. 

1.3. Konkurs trwa od dnia 15.10.2022 do dnia  10.11.2022 15.11.2022. 

2. Uczestnicy konkursu. 

2.1. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie członkowie OSTO (Ogólnopolskie Studenckie 
Towarzystwo Ortopedyczne), w tym również członkowie FizjoOSTO (sekcja fizjoterapeutyczna 
OSTO). 

3. Zasady konkursu. 

3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować prezentację przypadku klinicznego (dalej 
również jako: „prezentacja”) wybranego z listy poniższych tematów: 

KOLANO 

 zwichnięta rączka od wiadra 
 uszkodzenie ACL z niewydolnością ALL (ACL+LET) 
 tenodeza PLT 
 leczenie zachowawcze ACL 
 ostre uszkodzenie PCL 
 kolano skoczka 
 zapalenie kaletki przedrzepkowej 
 uszkodzenie horyzontalne łąkotki przyśrodkowej 
 urazowe uszkodzenie chrząstki (AMIC) 

 pierwszorazowe zwichnięcie rzepki (ocena ewentualnej dysplazji PFJ) 

BARK 

 Bark zamrożony 
 SLAP 
 uszkodzenie stożka 
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 zwyrodnienie ACJ 
 uszkodzenie urazowe ACJ 
 niestabilność przednia  
 zwichnięcie tylne 
 dyskineza/konflikt podbarkowy 
 wapniejące zapalenie stożka 
 niestabilność LHBT 

STAW SKOKOWY 

 Tendinopatia ścięgna Achillesa 
 OCD 
 Niewydolność ATFL 
 Ostre uszkodzenie ATFL III stopnia 
 Uszkodzenie stawu Lisfranca 
 Zerwanie Achillesa na poziomie złącza ścięgnisto-mięśniowego 
 Zerwanie Achillesa  
 Zastarzałe uszkodzenie Achillesa 
 Konflikt przedni 
 Konflikt tylny 

BIODRO 

 Konflikt udowo-panewkowy - leczenie zachowawcze i operacyjne 
 Biodro strzelające 
 Zmęczeniowe złamanie szyjki kości udowej 
 Uszkodzenie obrąbka stawu biodrowego 
 Uszkodzenie rotatorów biodra 
 Przykurcz m. biodrowo-lędzwiowego 
 Resztkowa dysplazja 
 zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego 
 zespół mięśnia gruszkowatego 
 wczesna artroza bez FAI 

3.2. Prezentacja, aby została zakwalifikowana do uczestnictwa w konkursie, powinna być 
przygotowana według następującego schematu: 

Schemat Prezentacji 

1. Slajd tytułowy 
2. Historia choroby 
3. Badanie przedmiotowe 
4. Badania obrazowe 
5. Zaproponowane leczenie 
6. Postępowanie pooperacyjne lub postępowanie zachowawcze 
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7. Powikłania/komplikacje/problemy + rozwiązanie 
8. Wynik końcowy 

Prezentacja może zawierać max. 15 slajdów (10 min.) i musi zawierać oznaczenie imienia i 
nazwiska jej autora. 

 

3.3. O dopuszczeniu do uczestnictwa w konkursie decyduje Komitet Naukowy Organizatora. 

3.4. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 prezentacje, przy czym jeden uczestnik może 
otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie i tylko za jedną, najlepszą ze zgłoszonych prezentacji.  

3.5. Komitet Naukowy Organizatora decyduje, które prezentacje spełniają wymogi formalne 
uczestnictwa w konkursie i wybiera spośród przyjętych do konkursu 3 najlepsze prezentacje. 
Prezentacje dopuszczone do uczestnictwa w konkursie będą oceniane na podstawie następujących 
kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność, sposób przedstawienia przypadku ze szczególnym 
uwzględnieniem merytorycznej, w tym edukacyjnej wartości treści prezentacji, a także 
atrakcyjności jej formy. 

3.6. Prezentacje do konkursu należy przesyłać do dnia 10.11.2022. 15.11.2022r.   

3.7. Prezentacje zgłaszane są do konkursu poprzez przesłanie ich na następujący adres e-mail: 
sekretariat@ptartro.pl. Wraz z przesłaną prezentacją jej autor powinien wskazać, czy wyraża zgodę 
na umieszczenie jego danych osobowych (w postaci imienia i nazwiska oraz tytułu naukowego) na 
profilu Organizatora w serwisie Facebook w celu ogłoszenia wyników konkursu Junior-Master.  

3.8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  17.11.2022 22.11.2022r., do tej daty wyniki 
konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez podanie imion i nazwisk laureatów 
konkursu, którym przyznano nagrody. Organizator nie będzie podawał uczestnikom konkretnych 
miejsc zajętych w konkursie, a jedynie wskaże autorów trzech najlepszych prezentacji, bez 
rozróżniania między tymi prezentacjami żadnych konkretnych miejsc.  

4.  Nagrody. 

4.1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają wejściówki uprawniające do bezpłatnego 
uczestnictwa w Konferencji PTArtro Junior-Master w dniach 2-3 grudnia 2022 w Toruniu. 

4.2. Nagrody nie mogą zostać zamienione na środki finansowe, ani przekazane innym podmiotom 
niż ogłoszeni laureaci konkursu.  

4.3. Wartość wygranej wejściówki nie przekracza 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych).  

5. Reklamacje. 

5.1. Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: 
Polskie Towarzystwo Artroskopowe, ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź. 
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5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie autorom prezentacji, które zostały zgłoszone 
do uczestnictwa w konkursie. 

5.3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „konkurs Junior Master” oraz 
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie 
przyczyny reklamacji. 

5.4. Reklamacje rozpatrzy Komitet Naukowy Organizatora. 

5.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. 

5.6. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym 
wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6.  Dane osobowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: 
„RODO”) Organizator informuje, że:  

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących od uczestników konkursu i 
osób podających swoje dane osobowe w związku ze zgłoszeniem prezentacji do konkursu (zwany 
dalej ADO) jest: Polskie Towarzystwo Artroskopowe z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 113, 
REGON 362463314, NIP: 7262657472, mail: sekretariat@ptartro.pl. 

6.2. Z ADO może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@ptartro.pl,lub 
korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 6.1.  

6.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z konkursem przewidzianym 
niniejszym regulaminem: 

a) ustalenia uprawnień do nagrody, 

b) przesłania nagrody, 

c) obrony ADO przed ewentualnymi roszczeniami uczestników konkursu, 

f) raportowania, sprawozdawczości, księgowości;  

g) archiwizacji dokumentacji. 

6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to znaczy 
do przeprowadzenia konkursu. 

6.5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO: 
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• imię i nazwisko, adres, tytuł naukowy; 

6.6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:  

a) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej, 

b) podmioty dostarczające korespondencję, 

c) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów 
wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej, 

d) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych 
przez ADO oraz Facebook, 

e) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 

f) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy 
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6.7. ADO może powierzyć Pani/Pana dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym 
na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od 
takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem 
zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych 
osobowych. 

6.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oprócz ogłoszenia imion i nazwisk 
laureatów na  serwisu Facebook, który ma siedzibę w USA. 

6.9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu. 

6.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku od rozstrzygnięcia konkursu lub do chwili 
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
a także do czasu ustania okresu przedawnienia roszczeń uczestników, nie dłużej jednak niż 6 lat. 

6.11. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 
17 ust. 3 RODO, 
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e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z 
Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
swojego prawnie uzasadnionego interesu. 

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO. 

6.12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje 
dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce 
„Skargi”. 

7. Prawa autorskie. 

7.1. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojej prezentacji do uczestnictwa w konkursie upoważnia 
Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania zgłoszonej 
prezentacji, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, 
przetwarzania w okresie jego trwania konkursu i w ciągu roku po jego zakończeniu. 

 

8. Aneks 

8.1. W dniu 8.11.2022. wydłużono termin nadsyłania prac oraz rozstrzygnięcia konkursu o 5 dni.  

8.2. Prace zgłoszeniowe można wysyłać do dnia 15.11.2022.  

8.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.11.2022 


