Regulamin Ogólny
Ogólnopolskiego Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2015”
1.

Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek / pielęgniarzy sprawujących bezpośrednią opiekę nad
pacjentem.

2.

Do Konkursu mogą przystąpić pielęgniarki / pielęgniarze zatrudnieni w zakładach ochrony
zdrowia działających na trenie kraju.

3.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu oraz ich
laureaci.

4.

Uczestnikami konkursu

nie może być

kadra kierownicza ( dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,

pielęgniarki naczelne, przełożone, oddziałowe oraz koordynujące).
5.

Uczestnicy Konkursu zgłaszani są przez przełożonych lub zgłaszają się sami. Wypełnioną Kartę
Zgłoszenia Uczestnika, należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP, adres znajduje się na
stronie: http://www.ptp.na1.pl/ - PTP – struktura, w terminie do dnia 10 stycznia 2016.

6.

Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku przesyłają do Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników Konkursu.

7.

Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków do
przeprowadzenia eliminacji II etapu konkursu, a także do wyłonienia trzech członków Komisji
Konkursowej II etapu, w tym Przewodniczącego.

8.

Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich polegają na przeprowadzeniu testu z zakresu ogólnej
wiedzy zawodowej oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

9.

Komisja Konkursowa, w dniu eliminacji, otrzymuje zalakowaną kopertę z wydrukowanymi
testami wraz z kluczem do ich sprawdzenia.

10.

W eliminacjach II etapu może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel organizatora Konkursu
z ZG PTP lub Koła Liderów.

11.

Z przebiegu II Etapu Konkursu zostaje sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach ,
przekazywany do organizatorów konkursu.

12.

Wyniki II Etapu Konkursu - są ogłaszane w dniu eliminacji.

13.

Nie przewiduje się podawania do publicznej wiadomości punktacji z II etapu konkursu, uzyskanej
przez poszczególnych uczestników.

14.

Do III etapu Konkursu przechodzi osoba z największą liczbą uzyskanych punktów w eliminacjach
wojewódzkich. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę do
finału Konkursu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

15.

Temat III etapu konkursu – prezentacji projektu ogłasza przewodniczący Komisji Konkursowej po
zakończeniu eliminacji wojewódzkich.
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16.

Termin i miejsce III etapu konkursu oraz jego temat ogłoszone będą w Komunikacie Nr 2.

17.

Koszty przejazdu i pobytu uczestnika III etapu pokrywają Oddziały Wojewódzkie PTP, sponsorzy
lub zakłady pracy.

18.

Eliminacje krajowe - III etap konkursu, polega na wystąpieniu uczestników i przedstawieniu
prezentacji multimedialnej przed Główną Komisja Konkursową powoływaną przez Zarząd
Główny PTP

19.

Z przebiegu III etapu Główna Komisja Konkursowa sporządza protokół w dwóch egzemplarzach,
i przekazuje do organizatorów konkursu.

20.

Wyniki III etapu

konkursu ogłasza

Przewodniczący Głównej Komisji Konkursowej na

uroczystej Galii Finałowej.
21.

Laureat Konkursu otrzymuje puchar przechodni „Pielęgniarka Roku”, ufundowany przez ZG PTP.

22.

Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego: www.ptp.na1.pl.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu Pielęgniarka Roku 2015

Dr n.med. Maria Cisek
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