
Regulamin konkursu „Moja przyszłość w medycynie” 

organizowanego przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki 

(dalej jako „Regulamin”) 

 

 

§ 1 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest popularyzacja poprzez sztukę zagadnieo związanych z wyborem, 

planowaniem kariery zawodowej przez uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Moja przyszłośd w medycynie”, zwanego dalej Konkursem jest 

Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 

Lublin, zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs realizowany będzie w dniach 15.03.2021 – 9.04.2021 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem konkursu może byd osoba, która na dzieo składania pracy na Konkurs jest 

uczniem szkoły ponadpodstawowej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy konkursowej w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu wraz z wypełniona kartą zgłoszeniową (stanowiącą 

załącznik 1 lub 2 Regulaminu) oraz podpisanym oświadczeniem wedle załącznika nr 3 do 

Regulaminu. 

3. Uczniowie, którzy nie ukooczyli 18 lat, mogą wziąd udział w konkursie wyłącznie za zgodą 

rodzica lub przedstawiciela ustawowego. 

4. Jeżeli organizator stwierdzi, że w konkursie bierze udział osoba niespełniająca warunków 

uczestnictwa zostanie ona wykluczona z konkursu oraz pozbawiona prawa do ewentualnej 

nagrody. 

5. Praca konkursowa powinna byd złożona osobiście  lub nadesłana pocztą w kopercie z 

dopiskiem „ Konkurs Moja przyszłośd w medycynie”. 

6. Złożenie pracy na Konkurs oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

 



§ 4 

Zasady konkursu 

1. Tematem konkursu jest hasło „Moja przyszłośd w medycynie”. 

2. Realizacją tematu jest każda praca (plastyczna, literacka, fotograficzna, filmowa i inna),  która 

ilustruje ten temat, przekazuje treśd związaną z indywidualnymi planami, marzeniami 

związanymi głownie z podejmowaniem ról zawodowych, planowaną pracą Uczestnika. 

3. Prace plastyczne zgłaszane do Konkursu mogą byd wykonane dowolna techniką pozwalająca 

na utrwalenie obrazu na wybranym przez Uczestnika materiale, o ile później będzie możliwe 

umieszczenie ich w formie zdjęd w Informatorze uniwersyteckim  „Blask”. 

4. Prace plastyczne mogą byd wykonane na arkuszu papieru lub innej powierzchni 

wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A4 i nie 

większym niż A2. 

5. Prace fotograficzne należy przekazad w formie zdjęcia papierowego (w formacie nie 

mniejszym niż 10x15) i w formie pliku JPG na płycie CD, DVD lub innym nośniku obrazu. 

6. Prace literackie nadesłane na konkurs nie mogą liczyd więcej niż 5 stron A4 

znormalizowanego druku (maksymalnie 9000 znaków). Pracę należy przekazad w formie 

wydruku oraz na nośniku. 

7. Do konkursu mogą byd zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika. 

8. Każdy Uczestnik ma prawo nadesład/zgłosid 1 pracę konkursową. 

9. Każda praca konkursowa musi mied nadany tytuł. 

10. Każdy Uczestnik może wycofad się z Konkursu na pisemny wniosek złożony w Centrum 

Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin 

przed datą zamknięcia edycji Konkursu określoną w § 2 ust. 2 Regulaminu, ale traci wówczas 

prawo do nagrody. 

 

§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 

1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Komisję konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac prawidłowo zgłoszonych na konkurs. 

3. Ocena Komisji będzie dokonywana w systemie punktowym. Każdy z członków Komisji 

przedstawi ocenę pracy w skali od 0 do 10 punktów. Ocena koocowa stanowid będzie sumę 

punktów otrzymanych od wszystkich członków Komisji. 

4. Komisja konkursowa kierowad się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu 

laureatów: 

 Kreatywnośd w doborze formy pracy, 

 Spójnośd tematu wyrażanego pracą z tematem Konkursu. 

5. Komisja biorąc pod uwagę powyższe kryteria przyzna każdemu z 5 (pięciu) uczestników, 

którzy wygrali Konkurs (zwanymi „laureatami”) po jednej nagrodzie rzeczowej  o wartości 

nieprzekraczającej 500 zł brutto każda (np. słuchawki bezprzewodowe+ smart band). 



6. Dodatkową nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej 2000 zł brutto (np. mikroskop) 

otrzyma szkoła, z największą frekwencją uczestników w konkursie. 

7. Od otrzymanych nagród nie będzie naliczony podatek dochodowy (na podst. art. 21 ust. 1 pkt 

68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych) 

8. Laureaci Konkursu nie mogą żądad zmiany nagrody na inną nagrodę ani na ekwiwalent 

pieniężny. 

9. Laureat Konkursu oraz przedstawiciel nagrodzonej szkoły zobowiązani są do pisemnego 

potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej. 

10. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych na Konkurs. 

 

§ 6 

Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników konkursu w czasie Dnia Otwartego Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, nie później niż do 23 kwietnia 2021 roku. 

2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Informatorze uniwersyteckim  „Blask”. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska i informacji o 

otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie oraz przeniesienie na Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie – Organizatora Konkursu – autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Regulaminu 

§ 8 

Dane osobowe 

1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie pobierane są od osób dokonujących 

zgłoszenia dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres do 

korespondencji, adres email, szkoła, klasa. 

2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przekazywane są przez osobę 

zgłaszającą dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. 

udziału w Konkursie. 

3. Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w zakresie organizacji Konkursu oraz 

przetwarzania danych jego uczestników posiada status administratora i jako administrator 

zbioru danych osobowych informuje, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem 

wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane 

osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, udziału w 



Konkursie i jego przeprowadzenia, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również 

ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeo. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda 

osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie, czyli art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

4. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom 

zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z 

którymi Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług 

zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do paostw trzecich i 

organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji Konkursu, a także 

archiwizacji dokumentacji po zakooczeniu Konkursu, zgodnie z przepisami prawa i 

procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeo w okresach 

wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej 

zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkował brakiem możliwości udziału Konkursie, 

przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed 

odwołaniem zgody, może także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądad 

ograniczenia przetwarzania danych lub złożyd sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo 

również złożyd skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi 

powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób 

zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu. 

5. Organizator Konkursu jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar 

przetwarzania danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którą 

można skontaktowad się pod adresem e-mail: daneosobowe@umlub.pl. 

 

§ 9 

Postanowienia koocowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

4. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie. 

5. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.biurokarier.pl 

6. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie konkursu są: 

Joanna Tęsna, e-mail: joanna.tesna@umlub.pl, tel. 81 448 50 75 

Magdalena Staśkiewicz, e-mail: magdalena.staskiewicz@umlub.pl, tel. 81 448 53 83 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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