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Regulamin konkursu 

KONKURS PROEKOLOGICZNY DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W RAMACH 

PROGRAMU ECOUMED 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

       

1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź, NIP 
725-184-37-39, REGON 473073308 zwany dalej „Organizatorem”, fundatorem nagród jest firma 
ZASADA Bikes . 

2. Konkurs ma na celu wyłonienie, a następnie wdrożenie najciekawszych nowatorskich     
    pomysłów na działania proekologiczne, w pięciu kategoriach: 

 

1. Działania zmierzające do efektywnej oszczędności energetycznej w infrastrukturze Uczelni, 

gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 

2. Wytworzenia w ramach Zielonego Kampusu CKD infrastruktury i przestrzeni przyjaznych 

otoczeniu naturalnemu. 

3. Działania promocyjne Uczelni podnoszące świadomość proekologiczną społeczności 

akademickiej oraz mieszkańców regionu łódzkiego, 

4. Walka ze smogiem „na serio”, pomysły alternatywne dla korzystających na co dzień 

nadmiernie z samochodu, 

5. „Eco logicznie dla zdrowia”, czyli pomysł na zmianę złych nawyków szkodzących 

środowisku i mogących polepszyć nasze zdrowie 

Zgłoszone do konkursu pomysły powinny wpisywać się w ogólny trend ekologiczny i przynoszący 

wymierne efekty w zakresie oszczędności m.in. zużycia energii elektrycznej, energii grzewczej i 

zużycia wody a także właściwej gospodarki odpadami poprzez zaangażowanie społeczności 

uniwersyteckiej w propagowanie zdrowych nawyków i zachowań proekologicznych. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Rozwiązań Konkursowych według kryteriów 

określonych w niniejszym Regulaminie, nagrodzenie pomysłodawców oraz analiza możliwości 

zastosowania technologicznego, a finalnie wykorzystanie pomysłów w działaniach programu 

EcoUMED. 

4. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: 

„Regulaminem”). 

5. Konkurs przeprowadzany jest na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi za pośrednictwem 

formularza elektronicznego dostępnego na stronie projektu: www.eco.umed.pl  

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w okresie od 1 do 31 października 2018r. Zgłoszenia 

składane po tej dacie nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

 

 

 

 

http://www.eco.umed.pl/


 

2 

 

§2 

Przebieg Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy poprawnie i prawidłowo wypełnić formularz dostępny na 
stronie www.eco.umed.pl/konkurs/ 

2. Zgłoszenie powinno zawierać  dane osobowe Uczestnika wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu 
oraz pomysł z wybranej kategorii. Jeden uczestnik może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia. 

3. Przedstawione przez Uczestników Konkursu pomysły będą poddane analizie pod kątem 
dedykowanej kategorii, oraz czy proponowane Rozwiązanie Konkursowe jest koncepcją nową 
czy ulepszeniem już funkcjonującego rozwiązania. 

4. Harmonogram Konkursu: 

I etap: zgłoszenia do Konkursu: 1-31.10.2018 r. 

II etap: weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym 5-6.11.2018 r. 

III etap: ocena zgłoszeń przez Komisję Konkursową   7-9.11.2018r. 

IV etap: ogłoszenie wyników konkursu – 12.11.2018 r. 

V etap: nagrodzenie zwycięskich zespołów – termin zostanie ustalony przez Komisję 
Konkursową. 

5. Zgłoszenia konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie: 

• Dr Jacek Grabowski – Kanclerz 

• Michał Marek – Z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych 

• Jarosław Horodecki – Dyrektor Biura Nauki Strategii i Rozwoju 

• Joanna Milczarek – Dyrektor Biura Promocji 

• Joanna Orłowska – Dyrektor Biura Rektora 

• Tomasz Jasiński – Koordynator programu EcoUMED 

6. Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

7. Dokonując wyboru zwycięskich zgłoszeń, Komisja Konkursowa będzie się kierować 
następującymi kryteriami: 

(i) Nowatorstwo przedstawionej koncepcji; 

(ii) Realność wdrożenia; 

(iii) Efektywność rozwiązania w świetle dedykowanej kategorii. 

8. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

9. Członków Komisji Konkursowej obowiązuje zasada bezstronności oraz zachowania poufności 
w kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych decyzji. 

10. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie drogą e-mailową i telefonicznie.  

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.eco.umed.pl 

 

 

 

 

http://www.eco.umed.pl/konkurs/
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§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu (zwanymi dalej łącznie: „Uczestnikami", a każdy osobno także: 
„Uczestnikiem") mogą być wyłącznie studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie rodzin 
członków Komisji Konkursowej. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z członkami 
Komisji Konkursowej. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie warunków Regulaminu, dokonanie 
prawidłowego zgłoszenia konkursowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla celów związanych z wzięciem udziału w Konkursie oraz z promocja Konkursu 
(zgodnie z §6 Regulaminu). Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał 
się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

5. Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie. 

 

6. Uczestnik może dokonać więcej niż jednego zgłoszenia. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia informacji wprowadzanych do zgłoszenia 

zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub 

naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu. 

 

8. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania nagród, jeżeli 

zachodzi uzasadnione podejrzenie o nadużyciach lub działaniach sprzecznych z celem i zasadami 

Konkursu w szczególności zaś: 

(i) w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik, nie jest pracownikiem 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub nie jest studentem tego Uniwersytetu; 

(ii) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich; 

(iii) w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia niniejszego Regulaminu 
lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§4 

Nagrody i ogłoszenie wyników konkursu 

1. W Konkursie przewidzianych jest pięć nagród. 

2. Pięć najlepszych pomysłów/inicjatyw konkursowych zostanie zrealizowanych w ramach programu 
EcoUMED i nagrodzonych nowoczesnym rowerem miejskim. 

3. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.  
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§5 

Prawo własności intelektualnej  i prawa autorskie 

1. Uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, że:  

(i) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do 

Rozwiązania Konkursowego, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać 

i korzystać;  

(ii) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszenia nie zagrażają i nie naruszają 

praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw 

autorskich. 

2. Zgłoszenie pomysłu do konkursu i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze 

zgodą na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do Rozwiązania 

Konkursowego na warunkach określonych w Regulaminie.  

 

3. Z chwilą przekazania laureatowi konkursu nagrody na  Organizatora przechodzi całość autorskich 

praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Niezależnie od tego Uczestnik poprzez przystąpienie 

do Konkursu oświadcza, iż w dniu wyłonienia go przez Komisję Konkursu jako Laureata Konkursu) 

– przeniesione zostają, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, nieodpłatnie na 

rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i terytorialnie 

korzystania i rozporządzania Działem na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 poniżej. 

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, następuje w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i szczególności 

Organizator uprawniony jest do: a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na 

dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, c) wprowadzania do obrotu, d) 

wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, e) 

publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), f) publicznego wykonania 

i/lub publicznego odtwarzania, g) wystawiania, h) wyświetlania, i) tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j) użyczania i/lub najmu, k) 

dzierżawy, I) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez 

stację naziemną, m) nadawania za pośrednictwem satelity, n) równoczesnego i integralnego 

nadawania (reemitowania) dzieła. 

5. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora dzieła - jego 

autorskich praw osobistych, a w szczególności do: a) decydowania o nienaruszalności treści i 

formy dzieła b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła. 

6. Organizator ma prawo dokonywania i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym 

Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany 

wynikające z opracowania redakcyjnego, przerywania materiałami reklamowymi i promocyjnymi. 

7. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól 

eksploatacyjnych określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.  
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8. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych 

utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, 

stron WWW, baz danych).  

9. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, 

tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  

10. Za przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych do Dzieła, Uczestnik Konkursu nie otrzymuje 

wynagrodzenia, przeniesienie następuje w ramach udziału w Konkursie. 

 

 

§6 

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 

Łódź. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl. 
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z: 

1. uczestnictwem i organizacją konkursu ekologicznego EcoUMED, na podstawie wyrażonej 
zgody; 

2. promocją Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - w tym zamieszczenie imienia i nazwiska 
uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej lub portalach 
społecznościowych uniwersytetu, na podstawie wyrażonej zgody. 

4. Przetwarzane dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym - na podstawie odrębnych 
przepisów powszechnie obowiązujących, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych – (np. podmiotom zajmującym się obsługom 
systemu informatycznego). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czterech miesięcy. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy 
czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Zaniechanie podania danych 
osobowych w celu, o który mowa w pkt. 3.1 uniemożliwi uczestnictwo w organizowanym konkursie. 

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i 
prawo do przenoszenia danych - w zakresie dopuszczalnym przez ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych. 

§7 

Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub mailowej. 

Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników 

Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub nadania wiadomości mailowej), z dopiskiem 

mailto:iod@umed.lodz.pl
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„Konkurs EcoUMED”, pod adresem Organizatora: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź  lub drogą elektroniczną pod 

adres: eco@umed.lodz.pl  

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna lub 

mailowa nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, jak również 

opis i powód reklamacji. 

4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), 

do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Obsługę administracyjną konkursu prowadzi Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
przy pl. Hallera 1 , 90-647 Łódź. 

kontakt mailowy: 

• eco@umed.lodz.pl 

kontakt telefoniczny: 

•   785 911 503 
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.eco.umed.pl oraz w Biurze Promocji UMED. Na 

prośbę Uczestnika, Organizator udostępnia treść Regulaminu w wersji papierowej.  
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną 
odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie narusza prawa osób trzecich lub przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 
 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu z ważnych powodów. 
Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prace zgłoszone przed zmianą Regulaminu. 
Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu. Jeżeli Uczestnik nie 
akceptuje treści nowego Regulaminu, może zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie.  

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nieprzyznania nagrody w jednej lub 
wielu kategoriach w przypadku niskiej jakości zgłoszeń. 

 

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 września 2018 roku. 

mailto:eco@umed.lodz.pl
mailto:eco@umed.lodz.pl

