Regulamin konkursu fotograficznego z nagrodami „BioArt. Od komórki do organizmu.”
I. Organizator i czas trwania konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „BioArt. Od komórki do organizmu.”, zwanego dalej
„Konkursem” jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwany dalej „Organizatorem”.
2. Siedziba: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Biuro Promocji i Rozwoju Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, pokój 036
3. Osobami upoważnionymi do kontaktu są:
a) mgr Agnieszka Wrońska – agnieszkawronska@umlub.pl
b) mgr inż. Olga Matosiuk – olgamatosiuk@umlub.pl
c) mgr Monika Jarczyk – monikajarczykejebugha@umlub.pl
4. Konkurs trwać będzie od 27 listopada 2018r do 20 stycznia 2019r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin
określony w pkt. I.4., o czym poinformuje uczestników Konkursu za pośrednictwem strony
internetowej uczelni: www.umlub.pl oraz facebooka uczelni: www.facebook.com/UMLub24.
II. Cel i tematyka Konkursu
Celem Konkursu jest ukazanie przez autorów prac piękna oraz różnorodności obiektów biologicznych:
komórek, struktur komórkowych, tkanek, narządów i całych organizmów żywych. Fotografie mają
umożliwić obserwację tych obiektów z nowych perspektyw, dlatego w swoich pracach uczestnicy
Konkursu powinni zadbać przede wszystkim o atrakcyjność wizualną i estetyczną oraz o oryginalność.
Kolejnym wyznacznikiem oceny prac będzie ich edukacyjny charakter.
III. Kategorie Konkursu
W ramach konkursu zostają wydzielone 2 kategorie:
a) Kategoria A - zdjęcia obiektów biologicznych, w tym zdjęcia badawcze. Poprzez zdjęcia
badawcze rozumie się wynik digitalizacji danych badawczych m.in. w postaci
bioobrazowania (np. fluorescencyjnego, luminescencyjnego). Obróbka zdjęć przesłanych
w tej kategorii może polegać na podstawowych modyfikacjach w zakresie: kadrowania,
kontrastowania, rozjaśniania i ściemniania, redukcji i wzmocnienia koloru. Zakazany jest
fotomontaż, łączenie zdjęć, usuwanie/dodawanie obiektów itp.
b) Kategoria B - zdjęcia artystyczne (zdjęcia, na których sfotografowane mikroorganizmy
użyte są w roli farb, kolaż zdjęć badawczych, kolaż zdjęć obiektów biologicznych itp.).
Obróbka zdjęć przesłanych w tej kategorii może polegać na modyfikacjach w zakresie:
kadrowania, kontrastowania, rozjaśniania i ściemniania, redukcji i wzmocnienia koloru.
Dopuszczony jest fotomontaż, łączenie zdjęć, dodawanie/usuwanie obiektów itp.
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IV. Technika wykonania zdjęć
W obu kategoriach zdjęcia mogą zostać wykonane przy pomocy dowolnego aparatu cyfrowego
(smartfonu, kompaktu, lustrzanki itp.) lub za pomocą urządzeń i systemów laboratoryjnych
(mikroskopów, aparatów rentgenowskich, MRI, CT, PET, systemów obrazowania in vivo
i obrazowania żeli i blotów).
V. Warunki i uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Konkurs "BioArt. Od komórki do organizmu." adresowany jest wyłącznie do studentów
studiów wszystkich stopni i programów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w tym
studentów studiów doktoranckich.
3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorskie zdjęcie.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
5. Podanie danych osobowych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód
przedstawionych w Regulaminie i oświadczeniach jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne
do przyjęcia zgłoszenia konkursowego umożliwiającego uczestnictwo w Konkursie.
VI. Dane Osobowe
1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie pobierane są od osób dokonujących
zgłoszenia dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, kierunek i rok
studiów, numer albumu.
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 roszczeń. 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 państw trzecich
i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji Konkursu, a
także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu Konkursu, zgodnie z przepisami prawa
i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń 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 skutkowało 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 – żądać
ograniczenia przetwarzania danych lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo
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również złożyć 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 skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@umlub.pl.
VII. Zgłaszanie prac
1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie na adres
konkurs@umlub.pl:
a) zdjęcia konkursowego
b) skanu lub fotografii wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza kontaktowego
(załącznik nr1)
c) skanu lub fotografii wypełnionego i czytelnie podpisanego oświadczenia zgód (załącznik
nr2)
d) skanu lub fotografii wypełnionego i czytelnie podpisanego oświadczenia o posiadaniu
wyłącznych praw autorskich do zdjęcia (załącznik nr3)
e) w e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące
informacje:
•
•
•
•
•
•
•

dane personalne uczestnika (imię i nazwisko),
kategoria konkursowa,
tytuł fotografii (maksimum 40 znaków wliczając spacje),
opis zdjęcia oraz opis ewentualnych modyfikacji zdjęcia (maksymalnie 160 znaków
wliczając spacje),
nazwa Pracowni/Zakładu, w którym zdjęcie zostało zrobione,
nazwa i model urządzenia, którym wykonano zdjęcie,
plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii
i kategorią według wzoru:
nazwisko_numer pracy_kategoria np. Kowalski_1_A.

2. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres konkurs@umlub.pl.
3. Zgłoszone zdjęcia muszą być w formacie JPG, o rozdzielczości minimum 300 dpi i rozmiarze
nieprzekraczającym 5 MB. W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności
nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości i formacie pozwalającym na
wydruk dobrej jakości.
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze w każdej z kategorii
z zastrzeżeniem, iż uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danej kategorii za pracę
najwyżej ocenianą.
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 stycznia 2019 r.
6. Prace niespełniające wymogów regulaminu Konkursu zostaną odrzucone.
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VIII. Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Organizator powoła Komisję Konkursową w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń
oraz wyłonienia osób nagrodzonych w Konkursie.
2. Komisja Konkursowa wyłoni 6 laureatów Konkursu po 3 w każdej z kategorii.
3. Zdjęcia będą ocenianie zgodnie z następującymi kryteriami:
a) atrakcyjności wizualnej i estetycznej,
b) oryginalności,
c) wymowy edukacyjno-naukowej.
4. Wyniki obrad Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
5. Nagrodzeni Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną do dnia 8 lutego
2019r.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni: www.umlub.pl
i facebooku Organizatora: www.facebook.com/UMLub24.
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się do dnia 28 lutego 2019r.
IX. Nagrody
1. Przewidziane są następujące nagrody:
a)
b)
c)
d)

E-czytnik oraz nagroda książkowa za zajęcie I miejsca w każdej kategorii,
nagroda książkowa za zajęcie II miejsca w każdej kategorii,
zestaw gadżetów z logo Zeiss za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii,
zestaw gadżetów z logo uczelni za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii.

2. Sponsorami nagród w konkursie są Eduson.pl (e-czytnik i nagrody książkowe), Zeiss (zestaw
gadżetów z logo Zeiss i nagrody książkowe) oraz Organizator.
3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagród lub zamianę
przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od
ich przyznania w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń.

X. Prawa autorskie do zdjęć konkursowych
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
a) Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do zdjęcia,
jak też może swobodnie rozporządzać tymi prawami i korzystać z nich,
b) Przysługują mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażające i nie naruszające praw osób
trzecich, w szczególności nie naruszające ich majątkowych i osobistych praw.
2. W przypadku wystąpienia przez osobą trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych w oświadczeniu (załącznik nr 2), uczestnik Konkursu, który zgłosił zdjęcie
objęte roszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec Organizatora i osób
trzecich z tego tytułu oraz zrekompensuje Organizatorowi Konkursu, jako wyłącznie
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych.
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3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotne, nieodpłatne
publikowanie przesłanych zdjęć na stronie internetowej, facebooku, instagramie oraz na kanale
youtube Organizatora, oraz w materiałach drukowanych Organizatora, w tym w kwartalniku
„Alma Mater” Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
4.

Z dniem przystąpienia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi licencji
niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych,
ilościowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym m.in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń co do wielkości nakładu,
b) w zakresie rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania, albo
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania,
c) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i prezentowania w Internecie,
d) w zakresie nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej i za
pośrednictwem satelity
e) oraz w zakresie obróbki redakcyjnej i komputerowej

5. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowaniu o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia zdjęć.
6. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez Uniwersytet
Medyczny w Lublinie przesłanych zdjęć.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.umlub.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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