REGULAMIN KONKURSU
„DISCOVER THE WORLD
WITH POLISH SCIENTISTS!”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie zwany dalej „Organizatorem” lub „UMCS”.
Adres Organizatora:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest:
Monika Baczewska-Ciupak, konkursylfn@umcs.pl
§2
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dotyczącej ulubionego
polskiego naukowca i pomysłu innego, praktycznego zastosowania odkrytego
przez niego wynalazku.
2. Konkurs ma charakter otwarty i międzynarodowy.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z kraju i zagranicą,
dalej jako „uczestnik”.
§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnik konkursu powinien w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszego
Regulaminu wykonać pracę i przesłać ją drogą elektroniczną do
Organizatora przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.umcs.pl
2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
3. Praca może zostać wykonana w dowolnej technice, musi stanowić pracę
własną uczestnika, uprzednio nieopublikowaną, nieprzedstawianą na innych

konkursach. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Nadesłane prace, po zakończeniu konkursu, mogą zostać opublikowane na
stronach oraz w mediach społecznościowych dotyczących Festiwalu oraz
uczelni publicznych Lublina i Urzędu Miasta Lublin, będących
współorganizatorami Festiwalu.
5. Pracę należy przesłać Organizatorowi w formacie JPG lub PNG.
§4
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się 26.02.2021 r. po ogłoszeniu przez Rektora UMCS i trwa
do 11.04.2021 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odebraniem
nagrody zakończą się najpóźniej do 24.09.2021 r.
2. Do Konkursu zakwalifikują się tylko te prace, które w terminie do 11.04.2021 r.
zostaną przesłane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.umcs.pl
§5
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW
1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez
Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS w składzie:
a) dyrektor Centrum Promocji UMCS,
b) przedstawiciel UMCS,
c) przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego,
d) przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
e) przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego,
f) przedstawiciel Politechniki Lubelskiej,
g) przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin, dalej jako „Komisja”.
2. Komisja dopuszcza możliwość zaproszenia w roli gościa ekspertów z głosem
doradczym.
3. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Centrum Promocji UMCS.
4. Komisja wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego,
odpowiedzialnego za przygotowanie protokołów oraz dokumentacji
z przeprowadzonego konkursu.
5. Przewodniczący przedstawia Rektorowi UMCS protokół z przeprowadzonego

konkursu.
6. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez Komisję na podstawie subiektywnej
oceny nadesłanych prac. Przy wyborze najlepszych prac Komisja będzie
kierowała się takimi kryteriami, jak:
a) zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym,
b) wartość użytecznościowa pracy, w tym możliwość praktycznego zastosowania
wynalazku, w sposób odmienny od jego pierwotnego przeznaczenia,
c) kreatywność i oryginalność pracy.
7. Pod uwagę będą brane tylko prace spełniające warunki formalne konkursu i
nadesłane w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. Wszelkie prace przesłane po
upływie ww. terminu lub z nieprawidłowo uzupełnionym formularzem do
niniejszego Regulaminu nie będą przyjmowane przez Organizatora i nie biorą
udziału w konkursie.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.umcs.pl oraz
www.festiwal.lublin.pl oraz w mediach społecznościowych Festiwalu najpóźniej
do dnia 30.04.2021 r.
9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu e-mailowo lub
telefonicznie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców.
11. Organizator może unieważnić konkurs w dowolnym momencie bez podania
przyczyny.
§6
NAGRODY
1. Spośród zgłoszonych prac Jury wybierze trzech zwycięzców konkursu.
2. Organizator przyzna nagrody rzeczowe, które wynoszą łącznie 1500 zł (brutto)
dla trójki laureatów (tysiąc pięćset złotych brutto 00/100).
3. Organizator, informując o wynikach konkursu, poinformuje o terminie i
sposobie odbioru nagrody.
§7
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie konkursu jest
Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów:
a) związanych z przeprowadzeniem konkursu,
b) wyłonieniem zwycięzców,
c) przyznaniem i wydaniem nagród,
d) postępowaniem reklamacyjnym.
4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne do otrzymania nagrody w konkursie.
5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
§8
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek osoby biorącej udział w konkursie.
2. Regulamin konkursu „Discover the world with Polish scientists!” wchodzi w
życie z dniem 26.02.2021 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
Załączniki:
1. Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział
w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

