
REGULAMIN 
KONKURSU STYPENDIALNEGO 

STERN WEBER POLSKA 
DLA STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

W ROKU 2022/2023 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w 

konkursie pn. „Stern Weber Polska Studentom Stomatologii”, (zwanym dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorami Konkursu są STERN WEBER POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą i adresem w 

Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000820026, NIP 952-220-29-54, BDO 000406753 (Członek Rady 

Interesariuszy Zewnętrznych powołanej przy Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym), przy współpracy 

z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny) z siedzibą i 

adresem w Warszawie (02-091), przy ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa, NIP 525-00-05-828, (zwani 

łącznie dalej „Organizatorami”). Fundatorem nagród jest STERN WEBER POLSKA Spółka z o.o. 

3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialni są Organizatorzy. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

IV lub V roku kierunku Lekarsko-Stomatologicznego w roku akademickim 2022/2023, (zwani dalej 

„Uczestnikami”). 

5. Konkurs polega na przygotowaniu projektu dotyczącego „Fakty i mity - stosowanie fluoru w 

profilaktyce stomatologicznej” (zwanego dalej „Projektem”). 

6. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 

7. Niniejszy konkurs nie stanowi loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 z późn. zm.). Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie 

jest uzależnione od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi, a wygrana w Konkursie nie 

zależy wyłącznie od przypadku. 

8. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące 

przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. (zwanej dalej „K.c.”). 

9. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych Projektów I, II i III stopnia, z zastosowaniem 

kryteriów: innowacyjność podejścia do tematu, zgodność merytoryczna oraz jak najszersze spojrzenie 

na temat. 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne na każdym etapie.  

11. Projekt może zostać przygotowany w formie eseju, wykładu, prezentacji multimedialnej, filmu, 

badania ankietowego lub innej pracy badawczej.  

12. Każdy Projekt zgłaszany jest w formie jednego odrębnego zgłoszenia. 

13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów, a także ich 

małżonkowie i krewni do drugiego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa. 

 



§ 2 ZGŁOSZENIA I SKŁADANIE PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia poprzez przekazanie do Dziekanatu 

Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzupełnionego 

formularza wg wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszeń można 

dokonywać do dnia 19 grudnia 2022 roku włącznie (decyduje data wpływu do Dziekanatu). 

2. Organizator ma prawo przedłużyć możliwość dokonywania zgłoszeń udziału w Konkursie przed 

upływem terminu zawartego w § 2 ust. 1 maksymalnie o 14 dni, o czym niezwłocznie poinformuje za 

pośrednictwem kanałów komunikacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz/lub Stern Weber 

Polska Sp. z o.o. 

3. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać drogą mailową na adres: stomatologia@wum.edu.pl 

lub osobiście w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, ul. Binieckiego 6, 02-097 

Warszawa, piętro IV, pokój 5.33. 

4. Uczestnicy mogą indywidualnie zgłaszać się do udziału w Konkursie bądź przygotowywać Projekt 

w grupie 2-4 osobowej. 

5. Dany Uczestnik/Uczestnicy może/mogą zgłosić tylko jeden Projekt do Konkursu. W przypadku 

zgłoszenia dwóch lub więcej Projektów, uwzględniany będzie wyłącznie ten zgłoszony w pierwszej 

kolejności 

6. Przyjmowanie Projektów prowadzone jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 

okresie od dnia 13 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku. 

7. Projekty należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu w formie elektronicznej na nośniku 

elektronicznym (tj. pendrive lub płyta CD). Decyduje data wpływu do Dziekanatu. 

 

§ 3 KOMISJA KONKURSU 

1. Za wybór Laureatów Konkursu odpowiada Komisja Konkursowa.  

2. Komisja Konkursowa jest wyłaniana przez Organizatorów Konkursu na zasadach określonych w ust. 

4 i 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby posiadające wiedzę i/lub doświadczenie w 

obszarze Stomatologii i Nauk Medycznych oraz Zarządzania. 

3. Komisji Konkursowej przewodniczą Prezes Zarządu Stern Weber Polska Sp. z o.o. oraz Dziekan 

Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzą również: prodziekan Wydziału Lekarsko-

Stomatologicznego ds. kształcenia, wyznaczony przedstawiciel firmy Stern Weber Polska Sp. z o.o. 

oraz osoba powołana przez Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z kadry Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, będąca specjalistą w temacie Konkursu.  

5. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu do dnia 31 maja 2023 roku podczas oficjalnego 

spotkania dedykowanego Uczestnikom Konkursu. Uczestnicy Konkursu o dokładnej dacie spotkania 

zostaną powiadomieni drogą mailową za pomocą adresu e-mail podanego w zgłoszeniu.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone również za pośrednictwem strony internetowej Wydziału 

Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w kanałach 

społecznościowych Stern Weber Polska Sp. z o.o. (tj. Facebook). 

 

 



§ 4 NAGRODY  

1. Komisja Konkursowa może przyznać następujące nagrody:  

a) 1. miejsce: łączna nagroda to 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto, wypłacane 

jednorazowo, nie później niż do dnia 31 lipca 2023 roku, 

b) 2. miejsce: łączna nagroda to 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) netto, wypłacane 

jednorazowo, nie później niż do dnia 31 lipca 2023 roku, 

c) 3. miejsce: łączna nagroda to 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) netto, wypłacane 

jednorazowo, nie później niż do dnia 31 lipca 2023 roku, 

2. W przypadku pracy grupowej, nagroda zostanie przyznana proporcjonalnie do liczby autorów 

projektu (tj. 2-4 osoby).  

3. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im 

przyznane, są wyłączone.  

4. Posiedzenie Komisji Konkursowej będzie protokołowane. Dwa jednoimiennie egzemplarze 

Protokołu, po przyjęciu zostaną podpisane przez Członków Komisji Konkursowej i przechowywane w 

siedzibach Organizatorów. 

 

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody konkursowe wypłacane są bezpośrednio przez Stern Weber Polska Sp. z o.o.  

2. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatorów. 

3. Komisji Konkursowej przysługuje prawo nieprzyznania nagród, jeśli nie zostaną do niej zgłoszone 

Projekty lub żaden z Projektów nie zostanie wybrany z powodu niedostatecznej jakości merytorycznej. 

4. W celu odebrania nagrody, Laureat zobowiązany jest do dnia 30 czerwca 2023 roku dostarczyć do 

Stern Weber Polska Sp. z o.o. (na formularzu udostępnionym mailowo Laureatom) następujące dane, 

celem weryfikacji podatkowej: imię, nazwisko, adres, PESEL, nr rachunku bankowego, nazwa 

właściwego urzędu skarbowego. 

 

§ 6 MATERIAŁY i DANE 

1. Przekazując jakiekolwiek materiały lub dane w ramach zgłoszenia Projektu do Konkursu, Uczestnicy 

oświadczają, że są ich twórcami, a materiały te są wolne od wad prawnych i są zgodne z prawdą i nie 

naruszają obowiązujących przepisów, oraz że posiadają wszelkie uprawnienia i zgody wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa, do ich udostępnienia w związku z Konkursem.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść przekazanych danych lub materiałów, o ile 

nie wiedzą o bezprawnym charakterze tych danych czy materiałów. W przypadku, gdy Organizatorzy 

powezmą uzasadnione podejrzenia, że dane czy materiały zamieszczone przez Uczestników naruszają 

postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady 

współżycia społecznego, Projekt zostanie wyłączony z udziału w Konkursie.  

3. Organizatorzy oświadczają, że poza działaniami związanymi z Konkursem, wszelkie przekazane 

przez Uczestników materiały będą traktowane jako informacje poufne i zobowiązują się do zachowania 

należytej staranności w celu niedopuszczenia do ich udostępnienia osobom trzecim. Organizatorzy nie 



ponosi jednak odpowiedzialności za ich udostępnienie lub utratę spowodowaną awarią sprzętu, 

oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatorów, w szczególności, 

jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (np. operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy 

telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 

§ 7 DANE OSOBOWE  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest 

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez 

upoważnionych pracowników i współpracowników, w szczególności członków Komisji Konkursowej.  

2. Administratorem danych osobowych Laureatów w związku z wypłatą nagrody w Konkursie jest 

Stern Weber Polska sp. z o.o.,  

3. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu.  

2. Reklamacje powinny być wysłane na adres pocztowy Stern Weber Polska Sp. z o.o. lub mailowy na 

adres sternweber@sternweber.pl. Reklamacje rozpatrują Organizatorzy.  

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, datę, jak również dokładny opis 

reklamacji.  

4. Organizatorzy rozpatrzą reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Uczestnika na adres podany przez Uczestnika 

podczas zgłoszenia reklamacji.  

6. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie regulaminowe weryfikowane są przez Organizatorów Konkursu. 

2. Uczestnik, zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem 

Konkursu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie każdego z Organizatorów oraz za pośrednictwem strony 

internetowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 

5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania można kierować na adres pocztowy każdego z Organizatorów 

lub mailowy na adres sternweber@sternweber.pl 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień 

Regulaminu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych. 

7. Interpretacja zapisów Regulaminu oraz rozstrzyganie kwestii nieuregulowanych pozostaje po stronie 

Organizatorów. 


