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§1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie 

edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego („Program Edukacyjny”). 
2. Organizatorem Programu Edukacyjnego jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Lindleya 4, zwane dalej „Organizatorem”. 
3. Program Edukacyjny będzie trwał od dnia 12.03.2017 do dnia 18.03.2017 do godziny 00:00 
4. Udział w Programie Edukacyjnym "Jaskra - zagraj o wiedzę" jest dobrowolny. 

§2 Uczestnicy Programu Edukacyjnego 
1. W Programie Edukacyjnym mogą brać udział wyłącznie lekarze: 

a) lekarze okuliści - („Uczestnicy”). 
b) rezydenci - („Uczestnicy”). 

2. Z uczestnictwa w Programie Edukacyjnym wyłączeni są: 
a) członkowie organów oraz pracownicy Organizatora, podmiotów zależnych lub dominujących 

względem Organizatora, oraz ich osoby najbliższe, 
b) osoby wchodzące w skład Komisji Programu Edukacyjnego wskazanej w § 3 ust. 2, oraz ich 

osoby najbliższe. 
3. Za osoby najbliższe uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu. Osoba zgłaszająca udział w Programie 
Edukacyjnym może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 

4. Uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w Programie Edukacyjnym. 

§3 Warunki udziału w Programie Edukacyjnym 
1.  Celem wzięcia udziału w Programie Edukacyjnym, Uczestnik powinien: 

a) zapoznać się z treścią edukacyjną, dostępną na domenie 
http://pto.com.pl/edukacja/milionerzy 

b) wykonać zadania edukacyjne poprzez odpowiedź na pytania zawarte w aplikacji. Zadanie 
konkursowe polega na udzieleniu jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania. 
Zadanie należy wykonać w jak najkrótszym czasie. Czas jest liczony od uruchomienia aplikacji 
i pytania do momentu kliknięcia na przycisk „sprawdź odpowiedź”. Licznik czasu zostaje 
wznowiony po przejściu do kolejnego pytania. W quizie Uczestnik może otrzymać 5 pytań 
łatwych, 5 pytań średnich i 5 pytań trudnych. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź 
naliczane są punkty. Liczba punktów uzależniona jest od czasu udzielenia prawidłowej 
odpowiedzi oraz od poziomu trudności pytania. Za udzielenie błędnej odpowiedzi nie są 
przyznawane punkty. Punkty są zapisywane w bazie każdorazowo po udzieleniu i zapisaniu 
odpowiedzi. W trakcie realizacji zadania uczestnik ma do dyspozycji cztery koła ratunkowe w 
postaci: „cytat z literatury”, „zapytaj eksperta”,  „pół na pół” (eliminacja dwóch błędnych 
odpowiedzi i pozostawienie jednej dobrej i jednej złej) oraz zmianę pytania. Przez całą 
rozgrywkę z każdego koła ratunkowego można skorzystać tylko raz. Zwycięzcy zostaną 
wyłonieni na podstawie ostatniego najlepszego wyniku na liście Top 50. 

c) zapoznać się z treścią i zaakceptować warunki powyższego regulaminu. 
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2. Komisja Program Edukacyjnego („Komisja”) składająca się z osób wskazanych przez Organizatora, 
na podstawie następujących kryteriów: 
a) poprawność merytoryczna, 
b) czas udzielenia odpowiedzi,  
przyzna nagrody dla 50 (pięćdziesięciu) Uczestników („Zwycięzcy Programu Edukacyjnego”). 

3. Jeśli kilku Uczestników rozwiązało zadanie konkursowe uzyskując taką samą ilość punktów oraz w 
identycznym czasie, o kolejności decyduje moment (data i godzina) zakończenia wykonywania 
zadania edukacyjnego. 

4. Rozstrzygnięcie Programu Edukacyjnego nastąpi najpóźniej 23.03.2017. 
5. Wyniki Programu Edukacyjnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pto.com.pl 

oraz przesłane pocztą elektroniczną Zwycięzcom Programu Edukacyjnego, najpóźniej w ciągu 7 
(siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia Programu Edukacyjnego. 

6. W przypadku gdy Zwycięzca Programu Edukacyjnego zrezygnuje z nagrody, traci do niej prawo. 
7. W przypadku gdy otrzymujący materiał informacyjno-edukacyjny zrezygnuje z nagrody lub nie 

przekaże organizatorowi adresu korespondencyjnego do wysłania przesyłki (lub przekaże błędny 
adres), traci do niej prawo. Uczestnik traci również prawo do otrzymania materiału w razie 
nieodebrania przesyłki (Organizator ma obowiązek podjęcia tylko jednej próby doręczenia 
materiału). 

8. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Programu Edukacyjnego. 

§4 Nagrody 
1. Nagrody w Programie Edukacyjnym stanowią książki w liczbie 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy: 

Wykłady z okulistyki, Bruce James, Chris Chew, Anthony Bron, red. wyd. pol. Jarosław Kocięcki. 
2. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom Programu Edukacyjnego na podany przez nich adres 

kontaktowy, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia rozstrzygnięcia Programu 
Edukacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

§5 Reklamacje 
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Edukacyjnym Uczestnik Programu 

Edukacyjnego może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia 
przyczyny zaistnienia reklamacji. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych 
od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia 
niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą 
elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

§6 Odpowiedzialność 
1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wartości nagrody, do 

której jest on uprawniony. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź 

jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne wyniki Programu Edukacyjnego. W 
przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do 
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unieważnienia Programu Edukacyjnego. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub 
utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Programie edukacyjnym. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych 
uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem. 

5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Programie 
Edukacyjnym będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§7 Postanowienia końcowe 
1. Biorąc udział w Programie Edukacyjnym Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w 

Programie Edukacyjnym na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. Program Edukacyjny nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540). 

3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za 
doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą 
elektroniczną za potwierdzeniem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 
przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 
www.pto.com.pl 


