
Polskie Stowarzyszenie Higieny 
Stomatologicznej ogłasza konkurs na 
,,Higienistka stomatologiczna roku 2020” 

 
• Regulamin konkursu i wszystkie szczegóły dostępne na stronie Polskiego 

Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej – www.pshs.pl. 
• Głosować można od 1 października do 31 grudnia 2020 roku. 
 

 

Regulamin: 

1.  Jak przystąpić do konkursu? 

• aby przystąpić do konkursu należy być dyplomowaną higienistką 
stomatologiczną, pracującą w zawodzie od co najmniej roku 

• należy wysłać 1 zdjęcie lub skan zdjęcia (dobrej rozdzielczości), na adres 
serkretariat@pshs.pl 

• wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby konkursu w 
internecie, mediach itp. 

• przesłać krótką notkę informacyjną o sobie 

• należy wypełnić formularz  zgłoszeniowy ( dostępny na stronie internetowej 
www.pshs.pl ) oraz przesłać na w/w adres e-mail 

 

2. Czas trwania akcji: 

• głosowanie trwa od 1 października do 31 grudnia 2020 roku 

3.  Sposób głosowania: 

• głosować można od 1 października do 31 grudnia 2020 roku 

• oddanie głosu polega na zalogowaniu się, wyborze ze spisu nominowanych - 

higienistki, na którą chcemy zagłosować i naciśnięciu przycisku - głosuję 

• głosować mogą tylko osoby powyżej 18 roku życia będące zadowolonymi 

pacjentami danej higienistki, 

• system głosowania został tak przygotowany, że jedna osoba może w czasie 

trwania całego konkursu, oddać tylko 1 głos na swojego kandydata 

 

4.  Wyłonienie laureatów: 

• o wygranej decyduje ilość głosów oddanych na poszczególnego kandydata 

• Higienistka, która spośród wszystkich nominowanych zdobędzie największą ilość 

głosów zwycięży i otrzyma tytuł „ Higienistka stomatologiczna roku 2020” oraz 

certyfikat i nagrody 

• II i III miejsca zostaną wyróżnione i otrzymają również certyfikaty i nagrody 
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5.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

• ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2020 roku na stronie internetowej 
www.pshs.pl 

• laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wygranej (mailowo i telefonicznie) 

 
 

 UWAGI  KOŃCOWE: 

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z: akceptacją 

regulaminu konkursu, potwierdzeniem zgodności danych osobowych oraz 

wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku w mediach. 

• Głosy aktywowane za pomocą kont e-mail pochodzących z serwisów  

oferujących  maile tymczasowe  są kasowane z systemu automatycznie. 

• Głosy  oddane  z kont  fałszywych  lub podejrzanych  nie  będą  liczone  

do ostatecznego wyniku. 

• INFORMUJEMY ŻE GŁ OSY ODDANE Z TEGO SAMEGO ADRESU IP ZOSTAJĄ 

AUTOMATYCZNIE USUNIĘTE.  Z JEDNEGO  ADRESU IP MOŻE ZOSTAĆ 

ODDANY  TYLKO 1 GŁOS! 
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