
KON KURS NA NAJ LEPSZY ARTYKUI
Zesp6t Redakcyjny serdecznie zaproszo noszych czytelnik6w do udziatu w kon-
ku^rsie no najlepszy artykut zwiqzony z profilaktykq zdrowotnq , Dla zwycigz-
c6w przewidziane wysokie nogrody ! Szczeg6ly znajdziecie pohstwo w ponii-
szym reg ulo m i n i e. Serdecznie Zo p rosza my

Regulamin konkursu na najtepszy arty-
kut o tematyce zwiqzanej z zawodem pie-
tqgniarki i zawodem poto2nej nt, profitak-
tyki zdrowotnej opublikowany w biuletynie
,,W cieniu czepka" w 20t6i2017r

1. Komisja konkursowa skiada siq z czlon-
k6w Zespotu Redakcyjnego biuletynu
,,W cieniu czepka".

2. Autorami artykut6w mogE byi tylko
cztonkowie DotnoSlqskiej Okrqgowej lz-
by Pietqgniarek i Potoinych we Wrocta-
wiu. Autorami nie mogq byi cztonkowie
Zespolu Redakcyjnego.

3. Jedna osoba mo2e nadestaitytkojeden
artykut w czasie trwania konkursu/pte-
biscytu.

4. Tematyka artykut6w musi byf zwiqzana
z prof ita ktykq zdrowotnq.

5, Artykut musi miei nie mniej ni2 3 stro-
ny formatu 44, czcionkq Arial 12, od-
stQp 1.0. Musi byi podpisany imieniem
i nazwiskiem, z podanym miejscem

zatrudnienia, nr telefonu kontakto-
wego i nr prawa wykonywania zawo-
du. W przypadku opatrzenia artykutu
zdjqciem, nale2y dotqczyi zgodq os6b
przedstawionych na fotografii na jej
opubtikowanie,
Artykuty kt6re nie bqdq zawieraty tre6ci
zwiqzanych z profilaktykq zdrowotnq,
nie bqdq braty udziatu w konkursie,
Wraz z artykulem, jego autor przeka-
zuje Zespolowi Redakcyjnemu pod.
pisane przez siebie oiwiadczenie
o treSci jak w zalqczniku.***
O zamieszczeniu decyduje kolejnorii na-
destanych artykut6w w formie elektro-
nicznej na adres info@doipip.wroc.p[.
Wdanym numerze biutetynu zamiesz-
czonych zostanie do 3 artykut6w.
Prawa autorskie do utwor5w, kt6re bq-
dq publikowane w ramach niniejszego
konkursu, pozostajq wtasno(ciq ich au-
tor6w. Z tego tytutu DolnoStqska Okrq-
gowa lzba Pietqgniarek i Poto2nych we

Wroctawiu, jako wydawca biuletynu, nie
ponosi 2adnej odpowiedzialno5ci praw-
nej, a w razie skierowania przeciwko niej
roszczenia przez osobq trzeciq ze wzglq-
du na naruszenie jej praw, autor publi-
kacji zobowiqzuje siq ponosii odpowie-
dziatno6i cywilno - prawnE oraz uregu-
luje wszystkie zwiqzane z tym faktem
koszty.

10. Czas trwania konkursu - od wrze5nia
2016 do lutego 2017r, Ogtoszenie o kon-
kursie zamieszczone zostanie w Vll iVlll
numerze biuletynu orazna stronie inter-
netowej DOlPiP.

11, Termin nadsytania do kotejnego numeru
biuletynu w okresie 1-10 dziefi miesiqca
poprzedzajqcego miesi4c wydania.

12, Gtosowanie za pomocE kupon6w kon-
kursowych zamleszczonych w biutety-
n ie.

13. Artykuiy biorqce udziat w konkursie
oznaczone bqdq stowem ,,KONKURS"

14. Ostateczny termin nasytania i sktadania
kupon6w drogq pocztowq i w sekreta-
riacie Biura lzby do 10 kwietnia 2017r.

L5. Zwyciqzca otrzyma kwotq 1.000,00 zt.

Za zajqcie drugiego miejsca - kwota
600,00 zt oraz za trzecie miejsce - kwo-
ta 400,00 zt.
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""* zatqcznik: zgodnie z pkt.7 Regulaminu:

lmiq i nazwisko

Adres zamieszkania

Niniejszym, biorqc udziat w konkursie organizowanym pnez Dotno6tqskq Okr:qgow4 Radq pietggniarek i po.
to2nych we wroctawiu ,,NA NAJLEPSZY ARTYKUI o TEMATycE zWtAZANEJ 2 pnoltrnriTyKAZDRo"woTN,{,:

biuletynie w,,Cieniu Czepka"
k i Polo2nych we Wroctawiu do bezptatnego publiko!/a-
nych na stronie inter.netowej .lzby
rek i Potoznych we Wroctawiu do dokonywania zmian
tacji technicznej
cywitno - prawnej oraz pokrycia wszelkich koszt6w
wzglqdu na naruszenie jej praw, wobec Dotr.iodt4skiej
z tytutu korz;rstania przeze mnie z praw autors.kich do

JednoczeSnie wyra2am.zgodq ma warzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawq
zdnia29 sierpnia I997r o ochronie d z. U. nr 133, p1z.B83lzp62n.zm.)-wytqiznie na potrze-
by zwiqzane z konkursem i wydawni ,,W Cieniu Czepka,'.
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