REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REKLAMOWY SZKOŁY DOKTORSKIEJ
NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH UJ ORAZ PLAKATÓW
REKLAMOWYCH DLA KAŻDEGO Z PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA
§I
Organizator Konkursu
1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie na
opracowanie graficzne plakatu reklamowego Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
UJ (A) oraz plakatów reklamowych dla każdego z programów kształcenia (B) – dalej jako
„Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego
jest Uniwersytet Jagielloński – Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, zwany dalej
„Organizatorem”. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ zwana jest dalej „Szkołą”.
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§ II
Termin Konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.04.2021 r., a kończy w dniu 14.05.2021 r. (jest to ostatni dzień
dla ogłoszenia wyników Konkursu).
Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy mogą dokonywać od 15.04.2021 r. do 7.05.2021 r., do godz.
23:59.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły na adres emailowy: sekretariatsdnsip@uj.edu.pl wraz z czytelnie podpisanym Zgłoszeniem (skan
podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu).
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
§ III
Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu reklamowego Szkoły Doktorskiej Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych UJ (A) oraz plakatów reklamowych dla każdego z programów kształcenia
(B) – dalej łącznie jako ”Plakat”.
Na Plakacie muszą się znaleźć następujące elementy:
➢ logo
UJ
(link
do
strony
z
wysoką
jakością
plików
do
pobrania:
https://promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej/pliki-do-pobrania).
Jeżeli logo UJ nie będzie zawierało napisu, należy napis "Jagiellonian University" lub
"Uniwersytet Jagielloński" umieścić oddzielnie.
➢ nazwa szkoły,
➢ adres strony internetowej szkoły: https://science.phd.uj.edu.pl,
➢ na plakacie dla danego programu kształcenia pełna lub skrócona nazwa tego programu
kształcenia.
➢ Praca powinna być opatrzona godłem.
Opatrzone godłem prace nie mogą identyfikować ich autorów. Sekretariat Szkoły przekazuje złożone
prace do komisji konkursowej bez informacji pozwalającej na identyfikację ich autorów.
Pracę konkursową w formie plików w wersji elektronicznej spełniającą wymagania, o których mowa
w ust. 2 należy przekazać Organizatorowi w myśl § II ust. 3. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej
pracy w części A oraz w części B Konkursu.

§ IV
Warunki uczestnictwa
1. Aby zostać Uczestnikiem należy wykonać Plakat zgodnie z Regulaminem i dostarczyć
Organizatorowi ten plakat wraz ze Zgłoszeniem (Załącznik Nr 1) w terminie określonym w §II ust.
2 Regulaminu.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą być doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
UJ.

3. Uczestnik oświadcza, że Organizator będzie uprawniony do korzystania z utworów wykorzystanych
w pracy konkursowej, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie odrębnych licencji i zgód.
4. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczeni Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków
określonych w Regulaminie lub/i których prace konkursowe nie spełniają wymagań stawianych w
Regulaminie.
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§V
Ocena prac
Prace spełniające wymogi określone w Regulaminie oceniane będą według następujących kryteriów:
walory graficzne, wartości promocyjne, oryginalność projektu, czytelność projektu.
Oceny prac dokona powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa, w skład której wejdą
osoby reprezentujące programy kształcenia, wskazane przez kierowników tych programów i przez
Dyrektora Szkoły. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w każdej z kategorii
konkursu i podejmie decyzje odnośnie przyznania lub nieprzyznania tym pracom nagród wskazanych
w § VII ust. 1.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Do zadań Komisji Konkursowej należy również ocena prawidłowości Zgłoszeń udziału w
Konkursie.
Z posiedzenia Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku kiedy nie
wpłyną prace konkursowe lub kiedy prace, które wpłyną nie będą spełniać wymogów stawianych
Regulaminem.
§ VI
Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14.05.2021 r.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: science.phd.uj.edu.pl. Na tej stronie
oraz na FaceBook'u Szkoły zostaną też zaprezentowane zwycięskie plakaty.
Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi autorami prac przesłanych na
konkurs. Organizator nie jest zobowiązany informować pozostałych Uczestników o wynikach
Konkursu ponad ogłoszenie, o którym mowa w powyższym ustępie. Ze zwycięzcą konkursu
Organizator skontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną.
Zwycięski Plakat zostanie wykorzystany przez Organizatora do celów promocyjnych Szkoły.

§ VII
Nagroda oraz umowa ze Zwycięzcą Konkursu
1. Uczestnikowi, którego praca zajmie pierwsze lub drugie miejsce w Konkursie zostanie przyznana
nagroda pieniężna:
w przypadku plakatu reklamującego dany program kształcenia w szkole Komisja może przyznać
pierwszą (500 zł) i drugą (300 zł) nagrodę;
za plakat reklamujący całą szkołę wysokość pierwszej nagrody to 1000 zł, a drugiej 500 zł.
2. Uczestnik, którego praca konkursowa zajęła pierwsze lub drugie miejsce w Konkursie zostanie
zaproszony przez Organizatora do podpisania umowy o przeniesienie na Organizatora majątkowych
praw autorskich do Plakatu do promocji Szkoły na polach eksploatacji określonych szczegółowo w
umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa zależne do Plakatu.
3. Uczestnikowi, którego praca konkursowa zwyciężyła w Konkursie nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie za zgodne z umową z ust. 2 korzystanie z niej na każdym odrębnym polu
eksploatacji.
§ VIII
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007
Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr
telefonu 12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Pani/Pana dane osobowe podane w Karcie Zgłoszeniowej przetwarzane będą:
a. w przypadku wszystkich Uczestników - w celu organizacji, przeprowadzenia
Konkursu (dalej: „Konkurs”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- tj. w wykonaniu
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na wyłonieniu zwycięzcy w
organizowanym Konkursie, z którym następnie zostanie nawiązany stosunek umowny;
b. w przypadku Uczestnika będącego autorem nagrodzonej pracy konkursowej – w celu
wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Organizatora jako przyrzekającego
nagrodę, w tym przede wszystkim obowiązków podatkowych, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w
Konkursie. W przypadku Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej podanie danych
stanowi obowiązek prawny, a ich niepodanie uniemożliwi nagrodzenie Uczestnika.
5. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej nie będą udostępniane
podmiotom spoza załogi Organizatora.
6. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej mogą zostać zamieszczone
na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora z uwagi na
oznaczenie autorstwa zwycięskiego Plakatu i honorowanie autorskich praw osobistych. Dane te
będą także udostępniane uprawnionym organom państwowym, w tym w szczególności w zakresie,
w jakim organy te są uprawnione do weryfikacji wykonania obowiązków prawnych nałożonych na
Organizatora jako przyrzekającego nagrodę.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. a powyżej będą przetwarzane do czasu
rozstrzygnięcia Konkursu i przekazania informacji o jego rozstrzygnięciu.
Dane osobowe Uczestników, o których mowa w pkt. 3 lit. b powyżej będą przetwarzane przez
okres przewidziany przepisami podatkowymi, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z
właściwymi przepisami prawa. Dane te w dalszym ciągu będą przetwarzane na podstawie umowy
zawartej ze zwycięzcami Konkursu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych
w RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
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§ IX
Postanowienia końcowe
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie lub
odwołania Konkursu. O odwołaniu Konkursu lub wprowadzeniu zmian w Regulaminie
Organizator ogłosi tą samą drogą, jaką Konkurs został ogłoszony, tj. poprzez opublikowanie
informacji m.in. na stronie internetowej https://science.phd.uj.edu.pl.
Organizator może odwołać konkurs jeśli nie wpłynęły żadne prace konkursowe lub te, które
wpłynęły nie spełniają wymagań określonych Regulaminem, a także w przypadku, kiedy dojdzie
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do zmiany obowiązujących przepisów uniemożliwiającej przeprowadzenie Konkursu lub gdy
wskutek działania siły wyższej przeprowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
Wszelkie zapytania związane z organizacją Konkursu należy kierować na adres e-mail:
sekretariatsdnsip@uj.edu.pl lub na adres korespondencji: ul. prof. S. Łojasiewicza 11, 30-348
Kraków, tel. 12 664 48 85, 12 664 4525 lub 12 664 4897.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………
(program kształcenia w SDNSiP)

Deklarując udział w Konkursie na plakat reklamowy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych dla całej szkoły/ dla programu kształcenia ……………………….* oświadczam, że
zapoznałam/em

się

z

Regulaminem

Konkursu

i

akceptuję

jego

treść,

a przedstawiana praca została wykonana osobiście, jest oryginalna i nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, prawa do
wizerunku oraz dóbr osobistych.
Niniejszym zgłaszam na konkurs następujące prace:
A. na plakat reklamowy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych załączoną prace opatrzoną
godłem ...........................*
B. na plakat reklamowy dla programu kształcenia ....................................... załączoną pracę opatrzoną
godłem ...........................*

………………………………………..
(data i czytelny podpis)

* niepotrzebne usunąć

