REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO "DZIEŃ Z ŻYCIA
DOKTORANTA"
ORGANIZATORZY:
Organizatorami konkursu są Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uczelniana Rada
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego (URSD UŁ).
CELE KONKURSU:
1. Promowanie studiów trzeciego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim.
2. Promowanie Uniwersytetu Łódzkiego.
TEMAT KONKURSU:
Tematem konkursu jest "Dzień z życia doktoranta". Organizatorzy oczekują na filmy pokazujące, jak
wygląda jeden dzień z ich życia doktoranta UŁ.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Do udziału w konkursie jest uprawniony każdy doktorant Uniwersytetu Łódzkiego z
wykluczeniem członków URSD UŁ kadencji 2016-2018.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Nadesłanie pracy konkursowej na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie pracy konkursowej zapisanej na płycie DVD lub
nośniku pendrive (w formacie divx, mov, avi, mpeg, mpg, mp4, wmv) oraz karty
zgłoszeniowej (s. 4 Regulaminu). Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o
autorze/autorach: imię, nazwisko, wydział, rok studiów.
5. Pracę konkursową (wraz z kartą zgłoszeniową) należy dostarczyć na adres URSD UŁ:
ul. Lumumby 14, pok. 7; 91-404 Łódź (wrzucić do skrzynki obok drzwi).
6. Zgłoszony film może być przez osobę bądź zespół składający się maksymalnie z trzech osób.
7. Zgłaszana praca ma ukazywać dzień z życia doktoranta, tzn. może dotyczyć różnych sytuacji,
w tym związanych z wydziałem. Nagrywane w budynkach danych wydziałów wymaga
uzyskania zgody od władz danej jednostki.
8. Zgłoszony film nie może być dłuższy niż 4 minuty i nie może być krótszy niż 2 minuty.
Każdy Uczestnik ma prawo do zgłoszenia w Konkursie jednego materiału.
9. Materiały zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
10. Uczestnik Konkursu zapewnia, że w przekazanym Organizatorowi materiale nie narusza praw
osób trzecich i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie praw
osób trzecich z tego tytułu, a w razie wystąpienia przez jakąkolwiek osobę przeciwko
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Organizatorowi na drogę sądową z roszczeniami związanymi z tym naruszeniem Uczestnik
zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć do dnia 15 maja 2017 r. (włącznie)
KOMISJA KONKURSOWA:
Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez komisję konkursową
powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa składać się będzie z trzech osób: Tomasza
Cieślaka (Prorektora ds. studenckich), Marzeny Bomanowskiej (dyrektor Muzeum Kinematografii w
Łodzi), oraz Piotra Kosmowskiego (Przewodniczącego URSD UŁ).
OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 22 maja 2017 r. w trakcie Dnia Doktoranta
2. Za zwycięstwo w Konkursie Organizator przyzna nagrodę główną dla autora/autorów
najciekawszego filmu oraz nagrody dodatkowe dla trzech wyróżnionych prac.
a. Jedna nagroda główna: bon o wartości 250 zł na zakupy w Wydawnictwie UŁ, karta
prezentowa do sklepów Empik (50 zł), karta podarunkowa Manufaktury (100 zł),
koszulka UŁ, pendrive, powerbank.
b. Trzy nagrody dodatkowe: bon o wartości 100 zł na zakupy w Wydawnictwie UŁ, bon o
wartości 50 zł do empiku, koszulka UŁ, pendrive
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają
prawidłową realizację Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
DANE OSOBOWE:
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest
Uniwersytet Łódzki.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników oraz
przyznania i wydania nagród w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych
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Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia
nadane przez Uniwersytet Łódzki (administratora danych).
4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością
ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób w Konkursie , Organizator
może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji.
Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa
usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
5. Organizator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą
Uczestnika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
Poczta elektroniczna kierowana do Organizatora jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach
być wykorzystana dla celów dowodowych.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, zdjęcia z uroczystego
rozstrzygnięcia konkursu mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora. Zdjęcia takie
będą publikowane jedynie jeżeli spełnią wymogi art. 81 punkt 2 ustęp 2 ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami), tj.: osoba,
której wizerunek jest upubliczniony, stanowi tylko fragment większej całości (przykładowo:
krajobrazu, zgromadzenia, czy też imprezy masowej).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi
właściwemu dla siedziby Organizatora.
3. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie
internetowej: http://doktoranci.uni.lodz.pl

4. Wszelkie informacje dodatkowe na temat konkursu można uzyskać pod adresem:
doktoranci@uni.lodz.pl bądź u członków URSD UŁ.
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Karta zgłoszeniowa do konkursu "DZIEŃ Z ŻYCIA DOKTORANTA"

Imię i nazwisko autora/ów
1.

…………………………………….……………………………………….

2.*

………………………….………………………………………………….

3. *

……………………………………..……………………………………….

Tytuł filmu
……………………………………….……………………………………….…………………………
…………….……………………………………….……………………………………….……………
………………………….……………………………………….……………………………………….

Wydział

……………………………………….

Telefon kontaktowy

……………………………………….

Długość filmu (w sekundach)

……………………………………….

Oświadczenie
Oświadczam/Oświadczamy*, że zapoznałem/zapoznaliśmy* się z regulaminem konkursu, a także że
zgłoszony do konkursu film jest mojego/naszego* autorstwa. Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonego do konkursu filmu w celach promocyjnych przez
Uniwersytet Łódzki. Oświadczam/Oświadczamy*, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów
przenoszę/przenosimy* w całości na Uniwersytet Łódzki na wszystkich polach jego eksploatacji.
Zgadzam/Zgadzamy się na publikację informacji o ewentualnym nagrodzeniu.

Podpis autora 1

Podpis autora 2*

* - niepotrzebne skreślić
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Podpis autora 3*

