
Regulamin Konkursu „Buduj przyszłość z robotem da Vinci” 

 
§ 1. Definicje 

1. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają: 
a. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
b. Organizator - Neo Hospital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 

Komandytowa w Krakowie adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków) wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000748980, REGON: 381308576, NIP: 7010859986. 

c. Uczelnia – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  
d. Komisja – komisja konkursowa wyłaniająca dwóch zwycięzców Konkursu. 
e. Konkurs – konkurs „Buduj przyszłość z robotem da Vinci” organizowany przez Organizatora 

dla Studentów przy współpracy w Uczelnią.  
f. Kandydat/Student - studenci III i IV roku kierunku lekarskiego, studiujących na Wydziale 

Lekarskim i Nauk o Zdrowiu KAAFM (Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego) w Krakowie (program polski i angielski) 

g. Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej 
http://ka.edu.pl/lek/informacje-dla-studentow/aktualnosci-lek/art,22,konkurs-chirurgii-
robotycznej.html 

h. Rejestracja - zgłoszenie Kandydata do udziału w Konkursie, poprzez wypełnienie Formularza 
zgłoszeniowego i wysłanie go na adres : dziekanat@afmmed.edu.pl do dnia 20 stycznia 2020 
r. 

§ 2. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Buduj przyszłość z 

robotem da Vinci”.  
2. Rejestrację na Konkurs należy dokonać od dnia 1 stycznia 20202 r. do dnia 20 stycznia 2020 r.  
3. W Konkursie mogą wziąć udział Studenci III i IV roku kierunku lekarskiego, studiujący na 

Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu KAAFM w Krakowie (program polski i angielski)  
4. Konkursu dotyczy działalności podejmowanej przez Studenta w okresie od rozpoczęcia studiów na 

Uczelni, do dnia 20 stycznia 2020 r. 
5. Zwycięstwo w Konkursie „Buduj przyszłość z robotem da Vinci” jest wyróżnieniem dla Studenta, 

który uzyskał wysoką średnią ocen w trakcie studiów, wykazał się osiągnięciami w trakcie ich 
trwania, jak również jest wyróżnieniem pogłębiania zainteresowania medycyną oraz aktywną 
działalnością w zakresie medycyny zabiegowej. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, 
propagowanie i promowanie najbardziej zdolnych Studentów oraz zwiększenie i upowszechnienie 
idei medycyny robotycznej wśród społeczności akademickiej kierunków medycznych.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie 
1. Rejestracja uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie https://www.ka.edu.pl/dla-studentow/ oraz wysłanie skanu wydrukowanego 
i podpisanego Formularza zgłoszeniowego (w postaci pliku pdf) pocztą elektroniczną na adres e-
mail: dziekanat@afmmed.edu.pl. 

2. Rejestracji na Konkurs można dokonać od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2020 r. 
Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
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3. Do Konkursu może przystąpić wyłącznie Kandydat, który złożył właściwie wypełniony Formularz 
zgłoszeniowy i dokonała prawidłowej Rejestracji w ww. terminie. 

§ 4. Komisja 
1. Zwycięzcy Konkursu wybierani są przez Komisję. Od decyzji Komisji nie służy odwołanie. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

a) Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uczelni, 
b) Przewodniczący Samorządu Studentów Kierunku Lekarskiego Uczelni, 
c) Wiceprezes Zarządu Organizatora (Dyrektor Medyczny), 
d) Paweł Wisz – ekspert chirurgii robotycznej. 

3. Komisja może także konsultować się z osobami mającymi wiedzę na temat aktywności danego 
Kandydata. 

 
§ 5. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
2. Etap I: Ocena osiągnieć Kandydata - ocena ta uwzględnia: 

a) uzyskanie przez Kandydata średniej ocen od początku studiów (Komisja może przyznać max. 
5 pkt), 

b) aktywność Kandydata w kołach naukowych o charakterze zabiegowym - punkty przyznawane 
są przez opiekuna koła naukowego (opiekun koła może przyznać od 0,1 do 0,3 pkt.), 

c) uzyskanie przez Kandydata średniej ocen z modułu: układ moczowo – płciowy oraz układ 
pokarmowy, (punkty będzie stanowiła ww. średnia ocen z uzyskanych modułów dzielona przez 
liczbę 20).  

3. Na podstawie oceny Komisji, tworzona jest lista rankingowa, maksymalnie 20 Kandydatów z 
najlepszym wynikiem z etapu I, którzy zakwalifikują się do etapu II. 

4. Powyższa lista rankingowa zostanie przesłana Kandydatom drogą elektroniczną do dnia 16 lutego 
2020 r. na adres wskazany przez Kandydata w Formularzu zgłoszeniowym wraz z harmonogramem 
wirtualnych treningów realizowanych w etapie II. 

5. Etap II: Wirtualny trening – etap II będzie odbywał się w terminie od dnia 3 marca 2020 r. do dnia 
27 marca 2020 r. zgodnie w ww. harmonogramem. 

6. Etap II  będzie składa się z oceny zdolności manualnych Kandydata na podstawie wykonywanych 
przez niego wirtualnych treningów da Vinci na symulatorze SimKnow, przeprowadzanych w 
obecności jednego z członków Komisji - dr Pawła Wisza.  

7. Członkowie Komisji po zakończeniu etapu I wybiorą maksymalnie 20 Kandydatów z najlepszym 
wynikiem z etapu I, którzy zakwalifikują się do etapu II, a następnie w etapie II wybiorą dwóch 
najlepszych Kandydatów, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu.  

8. Wyniki Konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej i Facebook-u Uczelni oraz  
Organizatora dnia 6 kwietnia 2020 r 

9. Ponadto, o wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo 
(zgodnie z danymi podanymi w  Formularzu zgłoszeniowym) do dnia 6 kwietnia 2020 r. 

10. Zwycięzcy Konkursu, zobowiązani są dosłać drogą elektroniczną na adres 
dziekanat@afmmed.edu.pl swoje zdjęcie do dyplomu. 
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§ 6. Przyznawanie nagród 
1. Zwycięzcom Konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci trzydniowego kursu u Organizatora 

z zakresu robotyki chirurgicznej da Vinci oraz jednodniowa wizyta studyjna w ośrodku ORSI w 
Belgii (transport do ośrodka ORSI pokrywa Organizator).  

2. Uroczyste wręczenie dyplomów dla zwycięzców Konkursu „Buduj przyszłość z robotem da Vinci” 
nastąpi 16 kwietnia 2020 roku. 

 
§ 7. Oświadczenia 

1. Kandydat, dokonując Rejestracji składa jednocześnie oświadczenia o treści: 
1) Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem 

faktycznym; wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, 
wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę 
podlega odpowiedzialności karnej. 

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Uczelnię i 
Organizatora, 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 
r.; w celu wzięcia udziału w Konkursie.  

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz 
prezentację sylwetki podczas uroczystości Uczelni, na stronach internetowych oraz w mediach 
i portalach społecznościowych Uczelni oraz Organizatora, w przypadku wygrania konkursu 
„Buduj przyszłość z robotem da Vinci” zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

4) Oświadczam, że podczas trwania konkursu, zwłaszcza w okresie wyłaniania zwycięzcy będę 
w sposób szczególny przestrzegał obowiązujących na Uczelni przepisów prawa oraz dobrych 
obyczajów oraz dbał, ażeby moje zachowanie nie uchybiało godności Studenta. 

2. Odmowa złożenia któregokolwiek z ww. oświadczeń jest równoznaczna z rezygnacją Kandydata z 
udziału w Konkursie. 

§ 8. Klauzula informacyjna dla Kandydatów  
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) Organizator 
informuje, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem, które decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane 
osobowe Kandydatów jest Organizator. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Organizatora jest Pan Michał Ważydrąg z którym 
można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
Kandydatów pod adresem e-mail: security@neohospital.pl.  

3. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub 
obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji 
podatkowej. 

4. Dane osobowe Kandydatów mogą zostać ujawnione: 
- pracownikom i współpracownikom Organizatora; 
- dostawcom usług i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych Organizatora; 
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza 
przepisy RODO, Kandydat ma prawo wnieść skargę Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

6. Kandydat ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych 
nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych. 

7. Dane osobowe Kandydatów będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres 
przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa, w tym w 
szczególności podatkowych i rachunkowych. 

8. Podanie danych osobowych przez Kandydatów jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
wymaganych danych będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Dane osobowe Kandydatów nie będą przekazywane poza EOG ani organizacjom 
międzynarodowym. 

10. Dane osobowe Kandydatów nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie podczas trwania 

Konkursu. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą zostać dokonane pod warunkiem, że nie będą 

prowadzić do nierównego traktowania Kandydatów w trakcie trwania Konkursu (za wyjątkiem 
konieczności dokonania zmiany wynikającej z odrębnych przepisów).  
O dokonanych zmianach wraz z ich uzasadnieniem, oraz terminem, od którego będą stosowane, 
Organizator każdorazowo poinformuje Kandydatów poprzez niezwłoczne zamieszczenie 
odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej http://ka.edu.pl/lek/informacje-dla-
studentow/aktualnosci-lek/art,22,konkurs-chirurgii-robotycznej.html.  

4. W przypadku stwierdzenia, że podczas głosowania mogło dojść do naruszenia Regulaminu lub 
dobrych obyczajów Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego Konkursu, jak 
również jego części lub wyniku jednego lub kilku Kandydatów, jak również do poinformowania 
właściwego rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Do unieważnienia może dojść również po 
ogłoszeniu wyników Konkursu, ale przed odebraniem nagrody. 

5. Udział w kolejnych edycjach konkursu mogą wziąć Studenci, którzy nie zwyciężyli niniejszego 
Konkursu. 
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