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KONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKIKONKURS LITERACKI

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska og∏a-
sza Konkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu AptekarskiegoKonkurs pt. „XX lat Samorzàdu Aptekarskiego
na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”na Podkarpaciu”, który b´dzie trwa∏ od 1 stycznia1 stycznia1 stycznia1 stycznia1 stycznia
2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r.2011r. do 30 czerwca 2011r., a zakoƒczy si´ 31
lipca 2011r.

Zadaniem Konkursu jest stworzenie prac dotyczàcych historii farmacji
na Podkarpaciu od reaktywowania aptek prywatnych i dzia∏alnoÊci samorzàdu
aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

Do udzia∏u w Konkursie zapraszamy Aptekarzy, cz∏onków Podkarpackiej
Okr´gowej Izbie Aptekarskiej. Przewidziane sà atrakcyjne nagrody. Nagrodzone
prace zostanà opublikowane w wydawnictwach Podkarpackiej Okr´gowej
Izby Aptekarskiej.

Warunki Konkursu okreÊla Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin dost´pny na stronie internetowej
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej oraz do wglàdu w Biurze
Podkarpackiej Okr´gowej Izby Aptekarskiej.

            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy

UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010UCHWA¸A NR 36/V/2010
PODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJPODKARPACKIEJ OKR¢GOWEJ RADY APTEKARSKIEJ

w RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIEw RZESZOWIE
z dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 rokuz dnia 28 wrzeÊnia 2010 roku

w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”w sprawie: Konkursu XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”

Na podstawie art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach
aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 136 poz. 856), Podkarpacka
Okr´gowa Rada Aptekarska uchwala, co nast´puje:
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§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1

Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska og∏asza Konkurs pt. „XX lat
Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”, który b´dzie trwa∏ od 1 stycznia
2011r. do 30 czerwca 2011r., a zakoƒczy si´ 31 lipca 2011r.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska powo∏uje do Jury Konkursu

nast´pujàce osoby:
Aleksander Czarniawy,
Adam Czartoryski,
Lidia Czy˝,
Witold Prokopiak,
Lucyna Samborska,
Bogus∏awa Szybisz,
Maria Wójcik,
które dokonajà wyboru laureatów wi´kszoÊcià g∏osów, w terminie do 31 lipca
2011r. Jury b´dzie równie˝ rozstrzygaç sprawy nieuregulowane w Regulaminie.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród Konkursu nastàpi  podczas

uroczystoÊci wojewódzkich z okazji XX- lecia Samorzàdu Aptekarskiego na
Podkarpaciu.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Podkarpacka Okr´gowa Rada Aptekarska ustala, ˝e nagrodami

w Konkursie b´dà kwoty pieni´˝ne w tym:
za I miejsce - 3.000 z∏
za II miejsce - 2.000 z∏
za III miejsce - 1.000 z∏
p∏atne na konto wskazane przez nagrodzonego w terminie 14 dni od daty
og∏oszenia wyników.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

            Sekretarz PORA                                                      Prezes PORA

              mgr Lidia Czy˝                                                   dr Aleksander Czarniawy
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Regulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin konkursu
„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”„XX lat Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu”

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu wspomnieniowego, zwanego w dalszej cz´Êci
niniejszego Regulaminu Konkursem, jest Podkarpacka Okr´gowa Izba
Aptekarska z siedzibà 35-959 Rzeszów ul. Jagielloƒska 23/5 zwana w dalszej
cz´Êci niniejszego Regulaminu Organizatorem.

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich aptekarzy zrzeszonych w Podkar-
packiej Okr´gowej Izbie Aptekarskiej, a teksty nagrodzone w nim stanowiç
b´dà integralnà cz´Êç wydawnictwa jubileuszowego z okazji XX-lecia
Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi podstaw´ Konkursu oraz okreÊla prawa i obo-
wiàzki jego uczestników.

 § 2 § 2 § 2 § 2 § 2
 Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przyst´pujàc do
konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

2. Uczestnikiem Konkursu mogà byç tylko osoby fizyczne, które akceptujà
niniejszy Regulamin i dobrowolnie zgadzajà si´ na udzielenie licencji Orga-
nizatorowi na bezp∏atne korzystanie z materia∏ów przekazanych przez
uczestnika w zakresie okreÊlonym w Regulaminie.

3.Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiàzków z nim zwiàzanych, w tym
tak˝e prawa do ˝àdania nagrody, nie mo˝na przenosiç na inne osoby
i podmioty.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
 Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna si´ w dniu 1 stycznia 2011 roku i trwa do dnia 30
czerwca 2011roku, a zakoƒczy si´ 31 lipca 2011 roku.

2. Zadaniem Konkursu jest stworzenie prac dotyczàcych historii farmacji na
Podkarpaciu od reaktywowania pracy aptek prywatnych i dzia∏alnoÊci
samorzàdu aptekarskiego na terenie obecnego województwa podkar-
packiego.

3. Prace – utwory, nadsy∏ane na Konkurs muszà byç pracami w∏asnymi,
wczeÊniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi, napisanymi w j´zyku
polskim.
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4. Formà literackà prac konkursowych sà przede wszystkim wspomnienia

dokumentujàce autentyczne Êwiadectwa pracy i dzia∏alnoÊci Autora, wa˝ne
wydarzenia , zawierajàce osobiste prze˝ycia Autora poparte dokumentami,
ilustracjami, zdj´ciami, relacjami innych osób.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie maszynopisu
w 1 egzemplarzu o obj´toÊci od 5 do 50 stron (iloÊç znaków 1800 na stronie-
znormalizowany maszynopis, na A-4 mieszczà si´ dok∏adnie 2 strony maszy-
nopisu znormalizowanego) oraz tego samego tekstu na noÊniku elektronicz-
nym.

6. Konkurs jest anonimowy, a nades∏ane naƒ prace nale˝y podpisaç god∏em
(pseudonim autorski), do∏àczajàc do nich w zaklejonej kopercie dane
o Autorze (imi´, nazwisko, adres, numer telefonu do kontaktu) na adres
Organizatora:

PODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKAPODKARPACKA  OKR¢GOWA  IZBA  APTEKARSKA
35-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/535-025 RZESZÓW, UL. JAGIELLO¡SKA 23/5
z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .z dopiskiem KONKURS .
TERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCATERMIN DOSTARCZENIA MATERIA¸ÓW KONKURSOWYCH – DO 30 CZERWCA
2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU2011 ROKU

7. Przekazujàc prac´ na Konkurs Uczestnik oÊwiadcza, ˝e jest jej autorem
oraz przys∏ugujà mu wy∏àczne, nieograniczone na rzecz osób trzecich majàt-
kowe prawa autorskie do tekstu oraz do za∏àczników. Uczestnik gwarantuje,
i˝ inne prawa osób trzecich, w szczególnoÊci prawa do wizerunku w zwiàzku
z korzystaniem z nich w pracy nie zostanà naruszone. Wszelkie ewentualne
roszczenia osób trzecich w zwiàzku z naruszeniem ich praw b´dà kierowanie
przez Organizatora bezpoÊrednio do Uczestnika konkursu .

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu w przypadku
wàtpliwoÊci dotyczàcych praw autorskich.

9.Zg∏aszajàc swój tekst Uczestnik akceptuje tym samym w ca∏oÊci Regulamin
i zobowiàzuje si´ do przestrzegania okreÊlonych w nim zasad, jak równie˝
potwierdza tym samym, ˝e spe∏nia wszystkie warunki, które uprawniajà
go do udzia∏u w Konkursie.

10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac na Konkurs ponosi uczestnik
Konkursu. Prace nie b´dà odsy∏ane do uczestników Konkursu.

11. Egzemplarze prac nades∏ane na Konkurs stajà si´ w∏asnoÊcià Organizatora.
12. Nadsy∏ajàc prac´ - utwór, na Konkurs Autor zgadza si´ na póêniejsze

korzystanie z niej przez Organizatora Konkursu na nast´pujàcych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie dowolnà technikà
egzemplarzy utworu, w tym drukarskà, reprograficznà i cyfrowà;
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b) wprowadzenie utworu do obrotu oraz jego u˝yczenie w egzemplarzach,

na których utwór utrwalono,
c) wprowadzenie do pami´ci komputera,
d) wyÊwietlenie,
e) publiczne udost´pnienie utworu w taki sposób, aby ka˝dy móg∏ mieç do

niego dost´p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13.Organizator ma prawo wykorzystaç prac´ w ca∏oÊci lub we fragmentach

w swoich wydawnictwach oraz na swoich stronach internetowych bez
dodatkowej zgody Autora oraz bez p∏acenia wynagrodzenia.

13. Autor udziela organizatorowi licencji na korzystanie z utworu na podstawie
niniejszej umowy na okres 50 lat na terytorium Polski i zagranicà.

14.Prace oceniane b´dà przez Jury Konkursu, sk∏adajàce si´ z przedstawicieli
Organizatora.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Nagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w KonkursieNagrody w Konkursie

1.Dla Uczestników , którzy zaj´li pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce
przewidziano nast´pujàce nagrody pieni´˝ne:
I miejsce - 3.000 z∏ ( trzy tysiàce z∏otych ),
II miejsce - 2.000 z∏ ( dwa tysiàce z∏otych ),
III miejsce - 1.000 z∏ ( jeden tysiàc z∏otych ).

2. Wr´czenie nagród nastàpi podczas uroczystoÊci wojewódzkich z okazji
XX- lecia Samorzàdu Aptekarskiego na Podkarpaciu.

3. Jury mo˝e nie przyznaç poszczególnych nagród lub inaczej je rozdzieliç.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Postanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowePostanowienia koƒcowe

1. Organizator mo˝e wykluczyç z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia
przez niego Regulaminu.

2. Zasady prowadzenia Konkursu okreÊla wy∏àcznie niniejszy Regulamin.
Wszelkie materia∏y promocyjno- reklamowe Organizatora na ten temat majà
charakter wy∏àcznie informacyjny. Sprawy nieuregulowane regulaminem
rozstrzygaç b´dzie Jury Konkursu.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników jedynie do celów
Konkursu i w zwiàzku z jego realizacjà, na co Uczestnik wyra˝a zgod´.

4. Niniejszy Regulamin jest dost´pny na stronie internetowej Organizatora,
a tak˝e w jego siedzibie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji postanowieƒ
Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swojej stronie interne-
towej.


