25 lat samorządności

NASZE JUBILEUSZE

- drogą do nowoczesnego pielęgniarstwa

1991-2016
Szanowne Koleżanki i Koledzy
W 2016 roku mija 25 lat
funkcjonowania Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
Dnia 20 września 2016 roku w Operze Nova w Bydgoszczy.
Rejestracja od 1.09 do 10.09. 2016 roku
na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

www.oipip.bydgoszcz.pl

Serdecznie zapraszamy
RAMOWY PROGRAM
Bydgoszcz – Opera Nova - 20 września 2016 roku
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.45
		
13.45 – 14.45
		
		
		
14.45 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – …….

Rejestracja uczestników (powitalny poczęstunek)
Otwarcie Uroczystości
Prezentacja multimedialna
„25 lat samorządności drogą do nowoczesnego pielęgniarstwa”
Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
Wykłady okolicznościowe
Urszula Krzyżanowska - Łagowska
Elżbieta Buczkowska
Zofia Małas
Wystąpienia sponsorów
Tort i lampka szampana
Recital Hanny Śleszyńskiej
Bankiet
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Z okazji naszego Jubileuszu proponujemy konkurs na esej
REGULAMIN KONKURSU NA ESEJ
PT.: „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI DROGĄ DO NOWOCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA”
I. Postanowienia ogólne
Celem Konkursu jest wybór trzech oryginalnych, najciekawszych esejów dotyczących refleksji na temat szeroko
rozumianej problematyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce w kontekście historycznym, współczesnym i perspektywicznym.
Laureaci konkursu otrzymają nagrodę:
- za I miejsce 300.00
- za II miejsce 200.00
- za III miejsce 100.00
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu
oraz warunki uczestnictwa w nim.
Ramy czasowe konkursu:
w dniach od 15 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. do
godziny 15.00 - nadsyłanie prac konkursowych drogą listowną na wskazany adres,
do dnia 15 września 2016 r. do godziny 15.00 - ocena
nadesłanych prac konkursowych i ogłoszenie wyników.
II. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 27/30-32,
85-079 Bydgoszcz, reprezentowana przez Zespół Redakcyjny Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji
Konkursowej.
W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik konkursu
składa u Organizatora konkursu tekst pracy w formie papierowej oraz na nośniku CD w terminie do 15 sierpnia
2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – esej”, drogą pocztową pod adresem: Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Bydgoszczy, ul. T. Kościuszki 27/30-32, 85079 Bydgoszcz.
IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych
Zasady redagowania artykułów
- Prace publikowane są w języku polskim. Objętość prac
oryginalnych nie powinna przekraczać 10 stron standaryzowanego maszynopisu, nie wliczając piśmiennictwa.
- Prace powinny być napisane w edytorze tekstu Word ,
czcionka Times New Roman o wielkości „12”.
- Pracę należy sformatować z zachowaniem 1,5 odstępu,
z lewej strony należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines szerokości 3 cm.
- Na pierwszej stronie należy podać:
• pełny tytuł pracy w języku polskim,
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Uwaga: załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawierający dane identyfikacyjne Autora pracy należy
umieścić w dodatkowej małej, zaklejonej kopercie,
a tę umieścić w dużej kopercie z pracą.
5. Skróty i symbole:
- należy używać tylko standardowych skrótów i symboli.
Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście,
6. Piśmiennictwo:
- powinno być ułożone zgodnie z kolejnością cytowania
prac w tekście,
- liczba cytowanych prac w przypadku prac nie powinna
przekraczać 20 pozycji,
- powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane.
powinno uwzględniać normy według następującego
wzoru:
• Szulc W, Niewiadomska WE. Etnopielęgniarstwo. Piel.
2000. 1999;2 (43): 34-36.
• Kulik TB, Wrońska I. red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz.
Nauk Społ. KUL; 2000.
• Piątkowski W. Zdrowie w socjologii. [w:] Kulik TB, Wrońska I, red. Koncepcja zdrowia w medycynie i naukach
społecznych. Stalowa Wola: Wyd. Wydz. Nauk Społ. KUL;
2000, s.128-159.
• w przypadku korzystania ze źródeł informacji elektronicznej wymagany jest pełny adres strony internetowej
wraz z datą korzystania z niej.
V. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja
Konkursowa w składzie 5 osobowym wyłoniona przez
Organizatora konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje
zwycięzcę konkursu, które przedstawia do akceptacji Organizatorowi konkursu.
3. Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie Organizatora konkursu.
4. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
- poprawność literacka
w jakim stopniu:
• treść eseju może zaciekawić czytelnika?
• zaznacza się indywidualność stylu autora?
• zaznacza się subiektywizm w ujęciu tematu?
• tekst jest poprawny językowo?
- poprawność metodologiczna
w jakim stopniu:
• esej jest na temat?
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• temat jest uzasadniony przez autora?
• esej napisany jest w sposób planowy
i przejrzysty?
• obszerność tekstu jest właściwa i dostosowana
do tematu?
• zachowany jest porządek logiczny treści
• zachowano właściwe proporcje objętości
poszczególnych treści?
• daje się zauważyć niezależność poglądów autora?
• niezależność poglądów jest zasadna?
• wysuwane opinie i stwierdzenia są uzasadniane?
• przekonywująca jest zastosowana argumentacja?
5. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Organizator konkursu akceptuje wskazanie Komisji
Konkursowej, o którym mowa w ust.2 lub podejmuje decyzję o unieważnieniu konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 września
2016 r. do godziny 15.00
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora – OIPiP w Bydgoszczy nie później niż do dnia 9 września 2016 roku oraz w najbliższym
wydaniu Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.
9. Laureaci konkursu esejów wyłonieni przez Komisję
Konkursową będą powiadomieni o rezultatach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody, telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. Prace pozostałych uczestników konkursu, które spełniają zasady niniejszego regulaminu zostaną opublikowane za zgodą Autorów w kolejnych wydaniach Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez wybierania najlepszej
pracy, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

ku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej.
3. Zwycięzca konkursu z chwilą wręczenia nagrody przeniesie na Organizatora konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkie autorskie prawa majątkowe do
pracy stanowiącej najlepsze prace konkursowe.
4. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe pozostałych
nienagrodzonych prac pozostaną własnością autorów,
a Organizator konkursu nie będzie rościł do nich żadnych praw.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia
konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
4. Do udzielenia wyjaśnień upoważniona jest Pani Wiesława Stefaniak - Gromadka – Redaktor Naczelny Biuletynu OIPiP w Bydgoszczy - e-mail: wiesiagrom@interia.pl
telefon: 795 106 771.
5. Organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych biorących udział w konkursie.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego
prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

VI. Nagroda
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrodę:
- za I miejsce
- za II miejsce
- za III miejsce
2. Nagroda zostanie wręczona Laureatom Konkursu
20 września 2016 roku w czasie obchodów Jubileuszu
25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu
osobistego Laureata konkursu i potwierdzenie członkostwa w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz
regularnego opłacania składek.
VII. Prawa autorskie
1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie pracy konkursowej oraz jego praca
konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypad-
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