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Artykuł 1 - Nazwa i cel 

Ustanowienie „Nagrody Edgara Stene’a” przez Europejską Ligę Walki z Reumatyzmem (EULAR) 
zostało w pełni zaakceptowane przez Norweskie Stowarzyszenie Pacjentów z chorobami 
reumatycznymi (Norsk Revmatiker Forbund). 

Przedmiotem nagrody jest  zainteresowanie wielu osób chorych na przewlekłe choroby reumatyczne 
działalnością EULAR, a w szczególności działalnością stowarzyszeń krajowych. Nagroda została 
ustanowiona dla upamiętnienia Edgara Stene’a, który sam cierpiał z powodu zesztywniającego 
zapalenia stawów kręgosłupa. Był on wielkim orędownikiem współdziałania między lekarzami, 
pacjentami i pracownikami opieki społecznej. 
 

Artykuł 2 - Rodzaj prac 

Nagroda jest przyznawana każdego roku za najlepszy esej nadesłany przez osobę cierpiącą z 
powodu przewlekłej choroby reumatycznej, która opisuje swoje osobiste doświadczenie życia z 
chorobą. Prace pisane z perspektywy pacjenta, mogą uwzględniać takie aspekty jak sposoby walki z 
chorobą, dobrostan, wpływ choroby na życie rodzinne, pracę itp. Aktualny temat nadchodzącego 
konkursu jest ogłaszany przez EULAR na stronie internetowej EULAR-u. 
 

Artykuł 3 - Wysokość nagrody i jej otrzymanie 
Wartość nagrody dla zwycięzcy konkursu wynosi 1000 euro i jest wypłacana przez EULAR. Nagroda 
będzie wręczana z okazji dorocznego Europejskiego Kongresu Reumatologicznego. EULAR pokrywa 
koszty pobytu – najwięcej 4 doby hotelowe - podczas Kongresu i finansuje podróż. EULAR nagradza 
pracę, która zajmie drugie miejsce sumą 700 euro, a trzecie 300 euro. 
 

Artykuł 4 – Warunki zgłaszania prac. 
Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób chorych na choroby reumatyczne (uczestnik musi mieć 
ukończone co najmniej 18 lat). Pracownicy etatowi krajowych stowarzyszeń pacjentów lub 
organizacji/towarzystw naukowych nie mogą brać udziału w konkursie. Eseje powinny być zgłaszane 
do krajowych organizacji pacjentów do 31 grudnia 2017. Praca może być przygotowana w ojczystym 
języku autora i nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu (czcionka Arial 12, pojedynczy odstęp, 
odpowiedni margines). Każda praca powinna być napisana jako dokument programu WORD. Pliki 
PDF nie będą przyjęte  

 
Krajowe stowarzyszenia pacjentów powinny przesłać najlepszy esej w języku danego kraju drogą 
mailową na adres Sekretariatu EULAR najpóźniej do 20 stycznia 2018. EULAR dołoży starań, aby 
nadesłane prace zostały przetłumaczone na angielski przez zawodowych tłumaczy. 
 
Prace przekazane do Sekretariatu EULAR muszą zawierać (przypominamy, że nadesłane prace z 
niekompletnymi wymaganymi danymi będą odrzucone): 

 adres mailowy/telefon kontaktowy do autora 

 adres mailowy/telefon kontaktowy osoby pośredniczącej z krajowego stowarzyszenia 
przesyłającego esej, w celu ułatwienia kontaktu z autorem 

 portretowe zdjęcie autora o wysokiej rozdzielczości 



 co najmniej 5 lub więcej fotografii o dużej rozdzielczości przedstawiających autora oraz 
nawiązujących do jego życia, a także tematu eseju. Do zdjęć należy dołączyć objaśnienia, co 
każde z nich przedstawia. 

 2-3 krótkie akapity z informacjami o autorze: wiek, zawód, rodzina, miejsce zamieszkania, 
zainteresowania, jak dowiedział się o Konkursie Edgara Stene’a oraz dlaczego wziął udział w 
konkursie 

 Zgoda autora na publikację eseju 
 

Artykuł 5 – Skład Jury 

Jury składa się z pięciu głosujących członków, zaaprobowanych przez Stały Komitet PARE, z których 
najwyżej dwóch może być lekarzami,. Wiceprezydent EULAR reprezentujący krajowe stowarzyszenia 
PARE i Przewodniczący Stałego Komitetu PARE wchodzą do Jury z urzędu. Jury powinno być 
powoływane na nowo do każdej edycji konkursu i żaden z członków nie może zasiadać w jury więcej 
niż dwa razy z rzędu. 
 

Artykuł 6 – Przyznawanie nagrody 
 
Nagroda Stena jest przyznawana bezwzględna większością głosów. O ile żadna praca nie zostanie 
zakwalifikowana do nagrody, nagroda nie zostanie przyznana. Po ogłoszeniu wyniku konkursu autor 
zwycięskiej pracy i autorzy pozostałych prac oraz  krajowe stowarzyszenia pacjentów lub EULAR 
decydują o formie publikacji. 
 
Od decyzji Jury podjętej większością głosów nie ma odwołania. Decyzja jest nieodwołalna i wyklucza 
się również korespondencję w tej sprawie. 
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