Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”

Harmonogram Konkursu
„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”
1. Uczestnicy Konkursu przesyłają dokumenty konkursowe, o których mowa w § 3 ust. 2
Regulaminu Konkursu na adres e-mail: biuro@msg.biz.pl w terminie do dnia 26 kwietnia
2019 r.
2. Warmińsko-Mazurski

Państwowy

Wojewódzki

Inspektor

Sanitarny,

Wielkopolski

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, powołują jury
konkursowe, w skład których wchodzić będzie dwóch przedstawicieli Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w terminie do 26 kwietnia 2019 r.
3. Jury konkursowe oceniają prace konkursowe na poziomie wojewódzkim zgodnie
z kryteriami oceny określonymi w § 4 Regulaminu Konkursu. W terminie do dnia 17 maja
2019 r. jury konkursowe przesyłają do Organizatora Konkursu, na adres e-mail:
biuro@msg.biz.pl 1 pracę z każdej kategorii, określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu
Konkursu, która została najlepiej oceniona.

4. Organizator Konkursu w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. powołuje Komisję
Konkursową na poziomie krajowym. W skład Komisji wchodzić będą:
1) przedstawiciel Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym
Inspektoracie Sanitarnym;
2) przedstawiciel Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób
Zakaźnych u Ludzi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
3) przedstawiciel kampanii „Zaszczep się wiedzą”;
4) lekarz - ekspert w dziedzinie szczepień.
5. Komisja Konkursowa w terminie do dnia 29 maja 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni
po 1 laureacie z każdej z kategorii, określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu Konkursu. Kryteria

oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową są zgodne z kryteriami określonymi
w § 4 Regulaminu Konkursu.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. na stronie internetowej
www.zaszczepsiewiedza.pl oraz na stronach GIS.
7. W terminie do 3 dni roboczych od dnia wyłonienia laureatów, laureaci powiadomieni
zostaną o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego
laureat dokonał zgłoszenia do Konkursu.
8. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie
świadczącego usługi kurierskie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora
danych umożliwiających wydanie nagrody, tj. adresu korespondencyjnego laureata.

