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REGULAMIN KONKURSU „LabTest” 
 

WAŻNY NA ROK 2018 
 

Preambuła 
 

Diagnostyka Laboratoryjna jest ważnym ogniwem w procesie diagnozowania i 

leczenia pacjenta oraz funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia. Od solidnej i 

rzetelnej wiedzy Diagnostów Laboratoryjnych zależy nawet 80% decyzji lekarskich w 

procesie diagnostyczno - terapeutycznym. Jednak nadal jest to anonimowa dla 

społeczeństwa grupa zawodowa. 
 

Konkurs „LabTest” powstał w celu zainteresowania uczniów i nauczycieli 

Liceów Ogólnokształcących zawodem szczególnego zaufania publicznego, jakim 

jest zawód Diagnosty Laboratoryjnego oraz upowszechnienia wiedzy na temat 

diagnostyki i profilaktyki wybranych jednostek chorobowych. 
 

Celem Konkursu jest: 
 

 wzbudzenie zainteresowań uczniów zagadnieniami związanymi z 
diagnostyką laboratoryjną,





 uświadomienie roli Diagnosty Laboratoryjnego w procesie diagnostyczno 
- terapeutycznym,





 zwiększenie świadomości uczniów i ich bliskich w zakresie 
prawidłowego przygotowania się do badań laboratoryjnych,





 zwrócenie uwagi na możliwości zapobiegania chorobom poprzez 
kontrolowanie czynników ryzyka,



 nawiązanie współpracy ze szkołami,




 promocja zdrowia.
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§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „LabTest ”, 

zwanym dalej Konkursem. 

 
2. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: 

 

2.1 Organizator - Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM 

UMK działające jako organizacja studencka na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w 

Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz; 

 

2.2 Komisja Konkursu - komisja oceniająca prace uczestników i przyznająca 

poszczególne miejsca; 

 

2.3 Komisja Szkolna - powoływana przez dyrektorów szkół deklarujących 

udział w Konkursie w celu nadzorowania Etapu I.; 

 

2.4 Uczestnik - uczeń/uczennica Liceum Ogólnokształcącego znajdującego 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który zostanie zgłoszony 

przez Opiekuna Szkolnego poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na 

stronie internetowej Organizatora (www.stdl.cm.umk.pl); 

 

2.5 Opiekun Szkolny - osoba będąca pracownikiem szkoły zgłaszająca 

uczniów do Konkursu w imieniu szkoły oraz kontaktująca się z 

Organizatorem w imieniu Uczestnika; 

 

2.6 Laureat - uczestnik Etapu II. Konkursu, który decyzją Komisji Konkursu 

zajmie I, II lub III miejsce; 

 

2.7 Osoby wyróżnione - uczestnik Etapu II. Konkursu, który decyzją Komisji 

Konkursu zajmie miejsce: od IV do VIII; 

 

2.8 Partner Finansowy Konkursu - instytucja prywatna i/lub instytucja 

publiczna, które wspierają finansowo organizację Konkursu. 

 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 
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4. Uczestnicy Konkursu ponoszą koszty związane z dojazdem do miejsca, w którym 

odbędzie się finał Konkursu. 

 
5. Konkurs podzielony jest na dwa etapy, które odbędą się: 

 
• ETAP I - 13.03.2018 r. 

 
• ETAP II – 09.04.2018 r. lub 16.04.2018 r. 

 
6. W skład Komisji Konkursu powołanej przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa 

Diagnostów Laboratoryjnych wchodzą przedstawiciele Rady Studenckiego 
 

Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu 
 

Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w 
 

Bydgoszczy. 
 

7. Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 

przechowywaniu testów tak, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione 

oraz sporządzenie i przesłanie dokumentacji konkursowej do Komisji 

Konkursu. 

 

§ 2. Warunki i zasady udziału w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń/uczennica Liceum 

Ogólnokształcącego z obszaru podanego w pkt. 2.4 §1, który zostanie zgłoszony 

przez Opiekuna Szkolnego w terminie do 06 marca 2018 r. 

 
2. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą Formularza zgłoszeniowego (załącznik 

nr 1), który został również umieszczony na stronie: www.stdl.cm.umk.pl. 

 
3. Uzupełniony Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres 

mailowy: stdl.bydgoszcz@gmail.com 
 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania terminów zgłoszeń oraz terminów 

poszczególnych etapów Konkursu. 

 
5. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania bieżących informacji na 

temat przebiegu Konkursu wraz z pełnym Regulaminem Konkursu na stronie 

www.stdl.cm.umk.pl 
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6. Uczestnicy Konkursu wraz z Opiekunem Szkolnym zobowiązani są do 

korzystania ze strony www.stdl.cm.umk.pl jako źródła aktualnych informacji 

na temat jego przebiegu. Ponadto Opiekunowie zobowiązani są do kontaktu z 

Organizatorem, w zależności od potrzeb, korzystając z danych kontaktowych 

podanych w Formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

§ 3. Przebieg Konkursu 
 

1. Przebieg Etapu I.: 
 

1.1 Etap I. odbędzie się 13 marca 2018 r. w godzinach przesłanych drogą 

mailową na adres szkoły. Polega on na rozwiązaniu Testu wiedzy złożonego 

z 50 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) obejmujących cztery 

obszary: 1) Biologia medyczna i parazytologia, 
 

2) Diagnostyka laboratoryjna, 3) Hematologia, 4) Mikrobiologia. 
 

*Wykaz piśmiennictwa obowiązującego i uzupełniającego dostępny w załączniku nr 2 
 

1.2 Opiekun Szkolny na adres szkoły otrzyma Testy wiedzy dla zgłoszonych 

przez siebie Uczestników Konkursu, najpóźniej na dzień przed dniem 

przebiegu Etapu I. 

 

1.3 Test jest rozwiązywany przez Uczestnika Konkursu pod nadzorem Komisji 

Szkolnej z zachowaniem zasad samodzielnej pracy. 

 

1.4 Opiekun Szkolny jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania wszystkich 

arkuszy Testu wiedzy wraz ze sporządzonym przez Komisję Szkolną 

protokołem z przebiegu Etapu I (zgodnie z załącznikiem nr 3) na adres 

Organizatora w kopercie zaklejonej i opatrzonej pieczęcią nagłówkową 

szkoły. 

 

1.5 Do Etapu II. przechodzi 50 osób z największą liczbą punktów uzyskanych 

z Testu wiedzy z zastrzeżeniem, że jedną szkołę nie może reprezentować 

więcej niż 5 uczniów. 
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1.6 W sytuacji, gdy suma punktów kilku uczestników okaże się równa, Komisja 

Konkursu może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników zakwalifikowanych 

do Etapu II. 

 

1.7 Informacje o osobach zakwalifikowanych do Etapu II. zostaną opublikowane na 

stronie internetowej www.stdl.cm.umk.pl do dnia 26.03.2018r. 

 

2. Przebieg Etapu II.: 
 

 
2.1 Etap II. składa się z dwóch części: 
 

2.1.1. Część 1. Test wiedzy, w której bierze udział 50 uczestników wyłonionych w 

Etapie I (zgodnie z pkt. 1.5 §3). 

 

2.1.2. Część 2. Część praktyczna, w której bierze udział 8 osób wyłonionych w 

Części 1. Etapu II. (zgodnie z pkt. 2.2.2 §3 oraz pkt. 2.2.3 §3). 

 

2.2. Przebieg Część 1. Etapu II.: 
 

2.2.1 Część 1. Etapu II. odbędzie się 09 lub 16 kwietnia 2018r. w godzinach przesłanych 
drogą mailową na adres szkoły. Polega on na rozwiązaniu Testu wiedzy złożonego z 50 
pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) z obszarów wymienionych w pkt. 1.1 §3. 
 

2.2.2 Do Części 2. Etapu II. przechodzi 8 osób z największą liczbą punktów 

uzyskanych z Testu wiedzy Części 1. Etapu II., które udzieliły nie mniej niż 60% 

poprawnych odpowiedzi. 

 

2.2.3 W przypadku uzyskania równej liczby punktów w Teście wiedzy Etapu II. 

Przez kilku uczestników, Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby osób 

zakwalifikowanych do Części 2. Etapu II. 

 
2.2.4 Informacja o osobach zakwalifikowanych do Części 2. Etapu II. zostanie 

ogłoszona do godziny 14.00 w miejscu rozgrywania Części 1. Etapu II. 
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2.3. Przebieg Części 2. Etapu II.: 
 

2.3.1. Część 2. Etapu II. odbędzie się 09 lub 16 kwietnia 2018 r. na terenie 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w godz. 14.00-15.30. 

Dokładne miejsce konkursu zostanie podane w późniejszym terminie 

 

2.3.2. Uczestnik Części 2. Etapu II. będzie miał za zadanie rozpoznanie pod 

mikroskopem 5 preparatów mikroskopowych z zakresu przedstawionego 

w regulaminie. 

 

2.3.3. Zakres elementów morfotycznych krwi będzie podany wraz z wynikami 

Etapu I. 

 

2.3.4. Przedmiotem oceny podczas Części 2. Etapu II. będzie poprawność 

rozpoznania obrazu mikroskopowego oraz umiejętność odpowiedzi na 

ewentualne dodatkowe pytania Komisji Konkursu. 

 

3. Klasyfikacja Uczestników Konkursu: 
 

3.1 Uczestnicy Etapu I. są klasyfikowani według liczby zdobytych punktów z 

Testu wiedzy w Etapie I. 

 

3.2 Uczestnicy Części 1. Etapu II. są klasyfikowani według liczby zdobytych punktów 

z Testu wiedzy w Części 1. Etapu II. 

 

3.3 Uczestnicy Części 2. Etapu II. są klasyfikowani według sumy liczby zdobytych 

punktów z Testu wiedzy w Części 1. Etapu II. oraz liczby zdobytych punktów w 
 

Części 2. Etapu II. 
 
 

 

§ 4. Nagrody 
 
1. Dla Laureatów Konkursu oraz Osób wyróżnionych w Konkursie przewiduje się 

nagrody rzeczowe. 
 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. 
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§ 5. Tryb odwoławczy 
 
1. Uczestnikowi, który uważa, że uzyskany przez niego wynik w czasie Konkursu nie 

odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub Konkurs przeprowadzono z naruszeniem  
Regulaminu, przysługuje prawo do złożenia odwołania. 
 
2. Odwołanie od decyzji Komisji Konkursu składa się do Przewodniczącego Komisji  
Konkursu w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego). 
 
3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając je listem poleconym na adres : 
 

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych 

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w 

Bydgoszczy Ul. Jagiellońska 13-15 85-067 Bydgoszcz Z 

dopiskiem LabTest, 
 

Lub można je złożyć osobiście w siedzibie Organizatora za potwierdzeniem 

zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać dane kontaktowe oraz możliwie szczegółowy 

opis okoliczności zaistniałego zdarzenia. 
 

4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komisji Konkursowej osobiście lub przez 

wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności 

wskazanych w odwołaniu. 
 
5. Przewodniczący Komisji Konkursowej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania 

odwołania rozpatruje je i udziela odpowiedzi na piśmie oraz przesyła ją listem 

poleconym. 
 

§ 6. Współpraca ze sponsorami 
 
1. Organizator zobowiązuje się do nawiązania współpracy z Partnerami Finansowymi  
Konkursu. 
 
2. Partnerem Finansowym Konkursu może zostać instytucja prywatna oraz 

instytucja publiczna. 
 
3. Partnerom Finansowym Konkursu nadawany jest odpowiedni tytuł w zależności 

od rodzaju współpracy z Organizatorami. 
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§ 7. Postanowienia końcowe 
 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z  
Konkursem. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w 

przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w Regulamin Konkursu 

lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani. 
 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób wchodzących w skład:  
Rady Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjny 
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