
 
 

 

Regulamin Konkursu „Zaplanuj od końca” 
 

A. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 

(„Konkurs”): „Zaplanuj od końca”, przeprowadzony przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi 

2. Organizatorem Konkursu jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(„Organizator”). 

3. Fundatorem każdej nagrody w Konkursie jest Organizator. 

4. Konkurs prowadzony jest dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi („Uczestnicy”), na 

podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Zgłaszając udział w 

Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oświadcza, że zapoznał i podporządkowuje się 

postanowieniom Regulaminu Konkursu i udziela zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu 

zgodnie z Ust. K. 

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).  

 

B. Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie: od 17 września 2020 roku do 

dnia 20 października 2020 roku do godziny 23:59 („Czas trwania Konkursu”). 

 

C. Komisja Konkursowa 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia Zwycięzców 

Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji 

Konkursowej podejmowane będą większością głosów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową 

są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

D. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, 

posiadające status studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora. 

 

E. Zasady Konkursu 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, a tym samym aby zostać Uczestnikiem Konkursu 

(„Uczestnik”) należy w czasie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki:  

a. posiadać status studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
b. wykonać zadanie Konkursowe („Zadanie konkursowe”) zamieszczone na stronie Akademickiego 
Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w materiale filmowym (Nagrywka – Zaplanuj 
od końca umieszczonym na stronie abk.umed.pl oraz kanale Youtube, polegające udzieleniu 
pisemnej/graficznej odpowiedzi na zadanie: „Stosując Strategię Vonneguta przedstaw graficznie 
swój plan osiągnięcia celu od końca”. 
2. Każdy Uczestnik może przesłać na adres mailowy: michal.okrasa@umed.lodz.pl dowolną liczbę 
prac konkursowych (których jest autorem), w tytule wiadomości powinien widnieć napis 
„KONKURS”.  
3. Przesłanie pracy konkursowej na wskazany powyżej adres mailowy i jest tożsamy z wyrażeniem 
zgody na zapisy niniejszego Regulaminu. 
4. Komisja Konkursowa jest uprawniona na każdym etapie prowadzenia Konkursu, do wykluczenia 
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Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że Uczestnik naruszył 
którąkolwiek z zasad udziału w Konkursie określoną w niniejszym Regulaminie.  
 

F. Nagrody 

1. W Konkursie przyznana zostanie Nagroda w postaci zestawu gadżetów Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi. 

 

G. Zasady przyznawania Nagród w ramach Konkursu 

1. Nagroda zostanie przyznana w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu, przez Komisję 

Konkursową. Komisja Konkursowa wybierze 1 Zadanie konkursowe, które w jej opinii będzie 

zawierało najlepsze, pod względem kreatywności i jakości wykonanie zadanie określone w treści 

punktu E.1.b.  

2. Uczestnik może zdobyć Nagrodę tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne Nagrody, ani na równowartość w środkach 

pieniężnych. 

4. Organizator może zdecydować o nie rozstrzygnięciu Konkursu w przypadku nie nadesłania 
przez Uczestników prac konkursowych lub w przypadku gdy nadesłane prace nie spełniają 
kryteriów merytorycznych lub/i estetycznych.  
 

4. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.abk.umed.pl . W ramach 

wskazanej w zdaniu poprzednim publikacji mogą zostać opublikowane również dane osobowe 

Zwycięzców w szczególności imię i nazwisko. W przypadku nie rozstrzygnięcia Konkursu na w/w 

stronie zostanie zamieszona informacja  o „nie rozstrzygnięciu Konkursu”. 

 

H. Odbiór Nagród 

1. Miejscem odbioru nagrody jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

mieszczące się w Łodzi (pl. Hallera 1, Strefa Obsługi Studenta) 

 

I. Prawa autorskie 

1. Zadania konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, 

które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane. 

2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do 

korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa 

autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego. Uczestnik oświadcza, że prawa 

autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w ramach udziału 

w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały żadnych praw 

osób trzecich, w tym również autorskich praw zależnych. 

3. Uczestnik oświadcza, że pozyskał wszelkie wymagane prawem zgody osób trzecich na 

korzystanie w Zadania konkursowego przez Organizatora w sposób zgodny z postanowieniami 

Regulaminu które nie naruszy praw osób trzecich – w szczególności prawa do wizerunku. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań nie spełniających wymagań 

opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym między innymi Zadań konkursowych 

zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe 

i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne – w tym dobra osób trzecich, moralne i 

propagujące przemoc itp. 

5. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe udziela Organizatorowi niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonego 

utworu – Zadania konkursowego, w zakresie promocji i reklamy Konkursu, oraz jego następnych 

edycji, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie oraz jego następnych edycji, dla 
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potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu w tym do korzystania z niego w ramach strony 

abk.umed.pl, umed.pl , oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, 

Snapchat, Twitter).  

6. Wydanie Nagród Zwycięzcom, zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności 

intelektualnej. 

 

J. Dane osobowe 

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych 

przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi   

2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych 

(dostępnych publicznie na profilu jego konta na Instagramie, Facebooku) na oficjalnych profilach 

Organizatora w tych serwisach społecznościowych w celu informowania o przebiegu Konkursu w 

trakcie jego trwania. 

3. Uczestnik wyrażając zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, przekazuje lub 

udostępnia je Organizatorowi i zgadza się na ich umieszczenie w bazie danych Organizatora jak 

również na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu, wydania lub realizacji Nagród, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.). Podanie lub udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a 

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania i żądanie 

ich usunięcia. 

4. Administratorem danych osobowych określonych wyżej jest Organizator. Dane osobowe 

Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002r Nr.101, poz. 926 z późn. zm) wyłącznie do 

celów określonych w punkcie K.2. Administrator będzie uprawniony do powierzenia przetwarzania 

danych osobowych Uczestników lub Zwycięzców Konkursu osobom trzecim w szczególności lub 

osobom realizującym Nagrody. 

5. Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród lub wypełnienia 

obowiązków podatkowych. 

6. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, rozpowszechnianie lub publikację informacji o 

danym Zwycięzcy w szczególności jego imienia i nazwiska, w ramach stron abk.umed.pl oraz 

umed.pl w kontekście dotyczącym Konkursu w tym w ramach publikacji wyników Konkursu przez 

okres jego trwania. 

 

K. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za 

nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu 

przyznano Nagrodę. 

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym 

Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy. 

 

 


