Regulamin konkursu naukowego serwisu EdukacjaMedyczna.pl 
Najciekawsze zagadnienia z psychiatrii  organizowanego podczas
VII Międzynarodowego Kongresu Psychiatria Medforum 2013, Wisła
1214 grudnia.
Organizatorem konkursu naukowego dla lekarzy  EdukacjaMedyczna.pl  “Najciekawsze zagadnienia z
psychiatrii” zwany dalej konkursem, jest firma Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska
70, NIP 6342620358, REGON 240518656, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem 0000269937.
1. Fundatorem nagród w konkursie jest Medforum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Brynowska
70
2. W Konkursie mogą brać udział osoby, które mają utworzone konto lekarza w serwisie
EdukacjaMedyczna.pl lub w innym serwisie medycznym Medforum
(
http://www.medforum.com.pl/portale_medyczne
).
3. Etapy konkursu:
a. Przyjmowanie odpowiedzi w dniach od 12.12.2013 do 14.12.2013, do godziny 15:00
b. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 30.12.2013 drogą mailową
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
5. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi opisowych na pytania naukowe w formularzu
konkursowym
6. W ramach konkursu można wypełnić tylko 1 formularz konkursowy
7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez redakcję Medforum Sp. z o.o.
8. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub drogą emailową ze zwycięzcami konkursu
9. Nagrodami w konkursie są: 3 bezpłatne uczestnictwa w Kongresie Psychiatrycznym w 2014 roku w
Wiśle 1113 grudnia w Hotelu Gołębiewskim
10. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany nagród. Nagrody mogą się
nieznacznie różnić od przedstawionych w materiałach promocyjnych.
11. Zwycięzcy konkursu naukowego zostaną ogłoszeni do dnia 30.12.2013 na stronach serwisu
EdukacjaMedyczna.pl oraz innych serwisów medycznych Medforum.
12. Nie odebranie nagrody postawionej do dyspozycji laureata zgodnie z zasadami regulaminu
powoduje utratę prawa do nagrody, która w takim wypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.
W szczególności Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania nagrody nie
doręczonej z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora (np. z powodu podania przez
zwycięzcę błędnego lub niepełnego adresu).
13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami
Regulaminu, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród
rzeczowych powstałych z winy ich producenta oraz za terminowość doręczania przesyłek przez
pocztę polską lub firmę kurierską.

