
Regulamin konkursu

W niniejszym regulaminie określono zasady i tryb przeprowadzania konkursu na najlepszą pracę  
o tematyce hematologicznej opublikowaną w czasopiśmie „Hematologia” w 2017 roku (II edycja).
1) Celem konkursu jest zachęcenie lekarzy do publikowania prac dotyczących obszarów hematologii 

oraz onkologii. Konkurs jest skierowany do specjalistów z zakresu hematologii i onkologii oraz lekarzy 
specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych.

2) Druga edycja dotyczy prac opublikowanych w numerach 1–4/2017.
3) Do II edycji konkursu zostaną zakwalifikowane prace opublikowane w 2017 roku w czasopiśmie 

„Hematologia”.
4) Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi czasopisma oraz zdeponowane za po-

średnictwem systemu obsługi manuskryptów dostępnego na stronie czasopisma:  
https://journals.viamedica.pl/hematologia

5) Zdeponowanie manuskryptu w systemie oznacza zgodę autora na wzięcie udziału w konkursie.
6) Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę prac.
7) Wszystkie zdeponowane manuskrypty przejdą proces recenzji, a autorzy zostaną powiadomieni o ak-

ceptacji artykułów do publikacji w czasopiśmie „Hematologia”. Zaakceptowane manuskrypty oceni 
następnie komisja konkursowa.

8) Pierwszy autor zwycięskiej pracy w obu edycjach otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 PLN 
(brutto).

9) Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
10) Wyniki II edycji zostaną ogłoszone podczas IX Konferencji Edukacyjnej Czasopisma „Hematologia” 

w dniach 25–27 maja 2018 roku w Gdyni.
11) Komisja konkursowa może wykluczyć z konkursu manuskrypty w przypadku wykrycia konfliktu 

interesów lub poprosić autorów o stosowne wyjaśnienia.
12) Wypłata kwoty nagrody będzie realizowana poprzez zawarcie z twórcą umowy przeniesienia mająt-

kowych praw autorskich do dzieła.
13) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki pro-

wadzenia konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje 
Organizator konkursu.

Organizatorzy konkursu:

Redakcja czasopisma „Hematologia”

Instytut Hematologii oraz Transfuzjologii

Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (PLRG)

Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)

Wydawca VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80–180), przy ulicy Świętokrzyskiej 73, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266430,  
REGON 192972553 oraz NIP 583–28–39–187.
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