Regulamin VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów
§1
VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, zwana dalej Olimpiadą,
jest organizowana przez Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, zwany dalej Organizatorem, w ramach programu promocji
samokształcenia i doskonalenia wiedzy młodych fizjoterapeutów.
§2
W Olimpiadzie mogą brać udział studenci kształceni w Polsce na kierunku fizjoterapia
oraz osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
§3
Uczestnicy Olimpiady podzieleni są na trzy kategorie uczestnictwa:
A - studenci jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich;
B - studenci dwuletnich studiów magisterskich oraz osoby z tytułem licencjata fizjoterapii
posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
C – osoby z tytułem magistra fizjoterapii (lub równoważnym) posiadające prawo
wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
§4
Dodatkowo prowadzony będzie konkurs drużynowy. Drużyna reprezentuje afiliowaną
przez siebie jednostkę dydaktyczną. Wyniki drużyny będzie stanowiła średnia 6
studentów wyznaczonych przed konkursem. W konkursie drużynowym zaprezentowane i
nagrodzone zostaną trzy najlepsze jednostki (Wydziały).
§5
Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest przesłanie do dnia 6 listopada 2019 roku
formularza zgłoszeniowego na adres oowmfawfwarszawa@gmail.com, dostępnego na stronie
www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/OOWMF/OOWMF2019 oraz
potwierdzenie drogą elektroniczną dowodu opłaty za Olimpiadę, a także przesłanie
dokumentu potwierdzającego prawo do startowania w Olimpiadzie w jednej z trzech
kategorii. W przypadku rezygnacji z udziału w Olimpiadzie opłata rejestracyjna nie będzie
zwracana. Uczestnik rezygnujący z udziału w Olimpiadzie może wskazać osobę, która
zajmie jego miejsce, jednak nie później niż do dnia 6 listopada 2019 roku.
§6
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
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1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@awf.edu.pl.
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia olimpiady, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli
występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Olimpiadzie.
4. Uczestnikom Olimpiady, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; wizerunek
6. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do
korespondencji (wysyłki nagrody); prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL);
nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego; numer konta do przekazania ewentualnej
nagrody pieniężnej
7. Uczestnikom Olimpiady przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
8. Uczestnik Olimpiady zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach i portalach społecznościowych) o wynikach Olimpiady –
dotyczy to wyłącznie miejsc premiowanych od 1. Do 10. W każdej z kategorii.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Olimpiady nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników Olimpiady nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotom z którymi
Organizator posiada zawarte odpowiednie umowy.
11. Dane uczestników Olimpiady będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
13. Uczestnik Olimpiady poprzez zgłoszenie akceptuje jednocześnie postanowienia
niniejszego Regulaminu jak również wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych
osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez
Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją Olimpiady, w zakresie
koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
14. W przypadku zgłaszania do Olimpiady osób trzecich, zgłaszający oświadcza, że
poinformował osoby zgłaszane o przetwarzaniu danych przez Organizatora zgodnie z
niniejszym regulaminem.
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§7
Olimpiada odbędzie się w jednym etapie. Maksymalna liczba uczestników to 250 osób. W
wypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.
§8
Każdy uczestnik Olimpiady jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy treści i wyników
rozwiązywanych testów podczas trwania Olimpiady. W przypadku naruszenia tej zasady
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Olimpiady bez
możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów przez uczestnika.
§9
W przypadku uzyskania przez kilku uczestników równej liczby punktów uprawniającej do
przyznania miejsca premiowanego Organizator w porozumieniu z Radą Naukową może
dla tych osób wprowadzić drugi etap Olimpiady, tj. „dogrywkę”. Dogrywka polega na
rozwiązaniu testu składającego się z 5 pytań. W przypadku braku rozstrzygnięcia,
procedura jest powtarzana do momentu wyłonienia zwycięzcy.
§ 10
Nagrody otrzymują laureaci trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach.
Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej liczby uczestników zgodnie z
lista rankingową wyników Olimpiady. Ewentualne zobowiązania podatkowe pozostają po
stronie obdarowanych.
§ 11
Za merytoryczną poprawność testów odpowiedzialna jest Rada Naukowa Olimpiady
powołana przez Organizatora.
§ 12
Każdy uczestnik Olimpiady, który zakłóci prawidłowy przebieg rywalizacji może zostać
wykluczony z Olimpiady decyzją Organizatora.
§ 13
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w
Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące z chwilą opublikowania stosownych
informacji na stronie internetowej nie później jednak niż trzy dni przed rozpoczęciem
Olimpiady.
§ 14
Wyniki Olimpiady są tajne do momentu ich ogłoszenia. Do publicznej wiadomości
podawane są nazwiska osób zajmujących miejsca premiowane. Pozostałe wyniki zostaną
opublikowane w formie zakodowanej, do wyłącznej wiadomości właściciela kodu w
postaci wydruku w miejscu i dniu Olimpiady oraz na stronie internetowej następnego dnia
po zakończeniu wydarzenia.
§ 15
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Każdy uczestnik wypełniający formularz zgłoszeniowy potwierdza tym samym znajomość
Regulaminu Olimpiady.
§ 16
Wgląd do karty odpowiedzi jest możliwy tylko i wyłącznie w dniu Olimpiady bez
możliwości kopiowania lub zapisywania treści pytań zawartych w teście. Wgląd
przewidziany jest tylko i wyłącznie dla osób, których wynik punktowy mieści się w
granicach 1 - 15 punktów od najlepszego wyniku.
§ 17
Prawo odwołania od wyniku Olimpiady mają tylko osoby, których punktacja po powtórnej
weryfikacji mogłaby zmienić miejsce rankingowe wśród zwycięzców lub uprawniać do
otrzymania miejsca premiowanego.
§ 18
Weryfikacja oraz odwołania od wyniku Olimpiady można zgłaszać tylko i wyłącznie w dniu
jej odbywania się w wyznaczonym czasie.
§ 19
Jeśli powtórna weryfikacji testu wykaże pomyłkę komisji sprawdzającej na korzyść
uczestnika, punktacja zostanie obniżona i miejsce rankingowe zostanie przyznane
odpowiednio do osiągniętej liczby punktów.
§ 20
Jeśli do wyznaczonego czasu nie wpłynie żadne odwołanie, wyniki Olimpiady zostaną
uznane za obowiązujące i od tego momentu nie będzie przysługiwała możliwość
odwołania się od wyników Olimpiady.
§ 21
W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Naukowa w
porozumieniu z Organizatorem.

dr Piotr Czyżewski
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego VII OOWMF
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