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Zasady	kwalifikacji	uczestników	Programu	wsparcia	finansowego	udziału	
w	XIX	Zjeździe	PTDL,	3-6	wrzesień	2017,	Kraków	

	

Program,	realizowany	przez	 Izbę	Producentów	i	Dystrybutorów	Diagnostyki	Laboratoryjnej	(IPDDL)	 i	
Polskie	 Towarzystwo	 Diagnostyki	 Laboratoryjnej	 (PTDL),	 ma	 na	 celu	 pokrycie	 opłaty	 rejestracyjnej	
diagnostów	 laboratoryjnych	 w	 wieku	 <35	 lat,	 zainteresowanych	 czynnym	 udziałem	 w	 XIX	 Zjeździe	
Polskiego	Towarzystwa	Diagnostyki	Laboratoryjnej	w	Krakowie,	w	dniach	3-6.09.2017.	
Termin	 nadsyłania	 zgłoszeń	 -	31	marca	 2017.	 Zgłoszenia	 otrzymane	 po	wyznaczonym	 terminie	 nie	
będą	rozpatrywane.	
	

1. W	procedurze	kwalifikacji	mogą	wziąć	udział	osoby	spełniające	następujące	kryteria:	
	

A) rok	urodzenia	nie	wcześniej	niż	1982;	
B) posiadanie	prawa	wykonywania	zawodu	diagnosty	laboratoryjnego;	
C) zgłoszenie	streszczenia	(abstraktu)	doniesienia	na	XIX	Zjazd	PTDL.;		

	

Schemat	składania	aplikacji	o	wsparcie	finansowe	udziału	w	XIX	Zjeździe	PTDL	
	

2. Zainteresowany	udziałem	w	Kongresie	spełniający	kryteria	kwalifikacji,	podaje	na	kartce	
wyłącznie		swój	numer		prawa	wykonywania	zawodu	zgodnie	z	kryterium	wg		pkt	1	B		i	wkłada	
do	koperty,	na	której	nie	należy	nic	pisać.	Umieszczenie	dodatkowych	zapisów	skutkować	
będzie	odrzuceniem	koperty	z	dalszej	kwalifikacji.	

	

	

	
	koperta	NIEOPISANA	

	

3. Nieopisaną	 kopertę	należy	umieścić	w	DRUGIEJ	 kopercie	wraz	 z	wypełnionym	 formularzem	
zgłoszeniowym	 i	 wydrukiem	 potwierdzenia	 zgłoszenia	 abstraktu	 na	 XIX	 Zjazd	 PTDL	
(generowane	 automatycznie	w	 systemie	przyjmowania	 abstraktów)	 i	wysyłane	do	 autorów	
pocztą	 elektroniczną),	 wg	 punktu	 1	 C.	 Drugą	 kopertę	 należy	 	 zaadresować:	 Polskie	
Towarzystwo	 Diagnostyki	 Laboratoryjnej,	 Katedra	 Biochemii	 Klinicznej	 UJCM,	 ul.	 Kopernika	
15A,	 31-501	 Kraków	 oraz	 opatrzyć	 danymi	 adresata	 i	 napisem	 ”Zjazd	 PTDL	 konkurs„.		
Umieszczenie	 dodatkowych	 napisów	 skutkować	 będzie	 odrzuceniem	 koperty	 z	 dalszej	
kwalifikacji.	

	
• Koperta	NIEOPISANA	
• FORMULARZ	ZGŁOSZENIOWY	
• POTWIERDZENIE	ZGŁOSZENIA	

ABSTRAKTU	

			

	

	
	

Koperta	zaadresowana	do	PTDL	
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4. Przysłane	koperty	zostaną	dostarczone	do	Komisji	wyłonionej	w	Komitecie	Organizacyjnym	XIX	
Zjazdu	 PTDL,	 która	 zbierze	 się	 w	 dniu	 4	 kwietnia	 2017.	 	 Komisja	 sprawdzi	 czy	 koperty	 nie	
zostały	 wcześniej	 otwarte.	 Po	 kontroli	 kopert,	 komisja	 otwiera	 pierwszą	 kopertę	 i	 po	

weryfikacji	 spełniania	 kryteriów	 kwalifikacji	 (→pkt.	 1),	 odkłada	 do	 losowania	 nieopisaną	
kopertę	wewnętrzną.		
	

5. Wszystkie	 wewnętrzne	 koperty	 zostaną	 dostarczone	 na	 zebranie	 Zarządu	 Głównego	 PTDL,	
które	 odbędzie	 się	 w	 Warszawie	 dnia	 6	 kwietnia	 2017.	 W	 trakcie	 zebrania,	 w	 obecności	
członków	 ZG	 PTDL	 oraz	 przedstawicieli	 władz	 IPDDL	 	 	 odbędzie	 się	 losowanie	 diagnostów	
otrzymujących	finansowe	wsparcie	udziału	w	XIX	Zjeździe	PTDL.	Losowanie	wyłoni	90	osób,	w	
tym	80	na	liście	podstawowej	oraz	10	na	rezerwowej.		
	

6. Po	 wylosowaniu	 kopert	 90	 kandydatów,	 w	 KIDL	 zostanie	 dokonana	 identyfikacja	
poszczególnych	 osób	 w	 oparciu	 o	 znajdujący	 się	 w	 kopercie	 wewnętrznej	 numer	 prawa	
wykonywania	zawodu	diagnosty	laboratoryjnego.		

	
7. Wyłoniony	 uczestnik	 umieszczony	 na	 liście	 kwalifikacyjnej	 na	 dofinansowanie	może	 odstąpić	

od	 rejestracji	 na	 Zjazd	w	 terminie	 nie	 później	 niż	 4	 tygodnie	 przed	 dniem	 3	września	 2017.	
Niespełnienie	 tego	 warunku	 skutkować	 będzie	 zwrotem	 do	 organizatora	 kwoty	 opłaty	
rejestrowej	na	wskazane	konto.		W	przypadku	zgodnego	z	regulaminem	działania	na	zwolnione	
miejsce	 dobrany	 zostanie	 uczestnik	 z	 listy	 rezerwowej.	 Uczestnik	 z	 listy	 rezerwowej	 może	
odstąpić	od	rejestracji	w	terminie	nie	później	niż	2	tygodnie	przed	dniem	otwarcia	XIX	Zjazdu	
PTDL.	Uczestnik	rezerwowy	podlega	takim	samym	rygorom	w	przypadku	niewypełnienia	tego	
warunku	tj.	Wymogowi	zwrotu	do	organizatora	kwoty	opłaty	rejestrowej	na	wskazane	konto.			
	

8. Lista	 wylosowanych	 i	 zakwalifikowanych	 	 uczestników	 Programu	 zostanie	 ogłoszona	 na	
stronach	internetowych:	PTDL	i	IPDDL	do	dnia	28	kwietnia	2017.	
	

9. IPDDL	w	porozumieniu	z	Targi	w	Krakowie		ustali	sposób	elektronicznej	rejestracji	uczestników	
zakwalifikowanych	drogą	losowania.		
	

10. Zakwalifikowany	uczestnik	 Zjazdu	podczas	 elektronicznej	 rejestracji	 zobowiązany	 zostanie	 do	
zaakceptowania	warunków	z	pkt.	7.		
	
	
	

	

	


