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REGULAMIN KONKURSU 
na hasło promujące 

XIII Lubelski Festiwal Nauki 2016 
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, adres: 20-950 Lublin, ul. 
Akademicka 13, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs trwa od 26 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. i ma na celu wyłonienie hasła 
promującego XIII Lubelski Festiwal Nauki. 
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 12 listopada 2015 r. w siedzibie Organizatora. 
Wyniki zostaną bezzwłocznie opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.up.lublin.pl   
 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz są studentami, 
doktorantami, pracownikami lub absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za wyjątkiem 
członków jury oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu konkursu. 
2. Uczestnik konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie wyłącznie poprzez 
przesłanie wiadomości e-mail na konto promocja@up.lublin.pl  zawierającej: 
-  imię i nazwisko,  
-  numer telefonu kontaktowego 
-  zadanie konkursowe (w postaci propozycji hasła promującego XIII Lubelski Festiwal Nauki). 
3. O terminowości zgłoszenia decyduje data wpływu. 
4. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, jury bierze pod uwagę hasło, które 
wcześniej zostało przesłane na adres e-mail Organizatora. Decydująca jest, w takim przypadku, data 
wpłynięcia wiadomości e-mail na adres Organizatora. 
5. Hasło musi być zapisane w języku polskim i  musi składać się maksymalnie z sześciu wyrazów. 
Musi nawiązywać do nauki, traktowanej jako wiedza lub proces jej zdobywania. Jury może przyznać 
dodatkowy punkt za nawiązania w przedstawionym haśle do przyrody lub współpracy z biznesem.  
6. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 propozycje hasła. W przypadku wysłania 
przez uczestnika konkursu więcej niż trzech propozycji, jury weźmie pod uwagę trzy pierwsze                         
w kolejności hasła. 
 
 
 III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
 
1. Jury konkursowe składające się z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego XIII Lubelskiego 
Festiwalu Nauki – tym samym przedstawicieli Organizatora, wyłoni zwycięzcę spośród Uczestników 
konkursu, którzy wysłali propozycje hasła zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Jury 
obraduje pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prorektora ds. 
organizacyjnych i kadr Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń, zgodnych z regulaminem,  Jury konkursowe wyłoni autora 
najlepszego hasła i przyzna mu nagrodę główną, na którą będą się składać: 
- 5 jednorazowych wejściówek na basen w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP w Lublinie, 
- zestaw gadżetów Uczelni, 
- słodki upominek.  

http://www.up.lublin.pl/
mailto:promocja@up.lublin.pl
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3. Decyzja jury jest ostateczna. 
4. Odbiór nagrody nastąpi w siedzibie organizatora. O terminie odbioru nagrody poinformuje 
Organizator. 
5. W przypadku niezgłoszenia się w terminie po odbiór nagrody, zwycięzca traci prawo do nagrody. 
 
 
IV. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE 
 
1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy 
twórczej uczestników i nienaruszające praw osób trzecich.  
2. Z chwilą zgłoszenia propozycji hasła do konkursu Uczestnik konkursu wyraża zgodę na korzystanie 
z tego hasła przez Organizatora dla celów konkursowych oraz zobowiązuje się do przeniesienia na 
Organizatora nieodpłatnie autorskich praw majątkowych. 
3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego 
przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926), tylko i wyłącznie do celów niniejszego konkursu. Administratorem 
danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych 
osobowych i prawo ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). 
4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzcę 
konkursu na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Organizatora, praw autorskich do korzystania ze 
zwycięskiego hasła na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.       
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator  jest uprawniony do korzystania z hasła                          
w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. 
5. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasło reklamowe każdą 
techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,                    
a także rozpowszechniać hasło w każdy sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp. 
6. Zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagrody konkursowej, nie przysługują żadne 
inne roszczenia do Organizatora. 
7. Zwycięzca wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska w Internecie oraz                             
w informacjach prasowych. 
 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.up.lublin.pl oraz w jego 
siedzibie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na 
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu lub jego 
zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiego hasła, w każdym momencie, bez podawania 
przyczyn. 
2. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem, a zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego  
regulaminu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe)  
poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem                         
w Konkursie. 
4. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
 
 

Lublin, 23.10.2015 r. 

http://www.up.lublin.pl/

