
 

 

                               
REGULAMIN KONKURSU 

„GOOD IDEA!” 
 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej               

w Lublinie zwany dalej „Organizatorem” lub „UMCS”. 
Adres Organizatora: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
20-031 Lublin  

2. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest: 
Monika Baczewska-Ciupak, konkursylfn@umcs.pl 

 
§ 2 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu innowacyjnego                         
i kreatywnego wynalazku, który w najbardziej efektywny sposób ułatwiałby 
egzystencję wszystkich ludzi zamieszkujących Ziemię. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i międzynarodowy. 
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z kraju                    

i zagranicą, dalej jako „uczestnik”. 
 

§ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych                  

w niniejszym Regulaminie. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie filmu zgodnie                    

z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie Konkursu. 
3. Uczestnik konkursu powinien w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 Regulaminu 

stworzyć projekt wynalazku ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 
mieszkańców naszej planety, nagrać film, który to zaprezentuje, zamieścić 
film na portalu YouTube.com, a następnie przesłać link do nagranego 



 

 

materiału drogą elektroniczną do Organizatora przez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stronie www.umcs.pl  

4. Uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt wynalazku. 
5. Film konkursowy może zostać wykonany w dowolnej technice, a maksymalny 

czas jego trwania wynosi 300 sekund. 
6. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia do konkursu potwierdza, że wysłany 

przez niego film konkursowy jest oryginalny, dotychczas niepublikowany                  
i nienagradzany w innych konkursach. 

7. Uczestnik oświadcza, że film konkursowy jest jego autorstwa i przysługują mu 
w pełnym zakresie autorskie prawa majątkowe do filmu konkursowego, jak 
również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na 
rzecz osób trzecich. 

8. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z przesłanego filmu konkursowego                
w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie 
określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym 
osobistych i majątkowych praw autorskich. 

9. Z chwilą doręczenia przez Uczestnika konkursu filmu konkursowego 
Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą go 
do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy 
konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie                                     
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

10. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie 
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na 
następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



 

 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie                                      
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

11. Nadesłane prace, po zakończeniu konkursu, mogą zostać opublikowane na 
stronach oraz w mediach społecznościowych dotyczących Festiwalu oraz 
uczelni publicznych Lublina i Urzędu Miasta Lublin, będących 
współorganizatorami Festiwalu. 

 
§ 4 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Konkurs rozpoczyna się 30.04.2021 r. po ogłoszeniu przez Rektora UMCS i trwa 
do 13.06.2021 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odebraniem 
nagrody  zakończą się najpóźniej do 24.09.2021 r. 

2. Do Konkursu zakwalifikują się tylko te filmy, które w terminie do 13.06.2021 r. 
zostaną przesłane za pomocą linka przez formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie www.umcs.pl  

3. Uczestnik konkursu umieszcza film na portalu YouTube.com na swoim koncie      
z dostosowaniem ustawień prywatności i publikowania jako „Publiczne”. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się zamieścić informację w opisie filmu 
zamieszczanego na portalu YouTube.com o treści: „Film nakręcony na IV 
konkurs XVII LFN „Good idea!” – https://www.festiwal.lublin.pl/  

5. Następnie Uczestnik przesyła łącze oraz w przypadku osób niepełnoletnich – 
skan zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie, poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.umcs.pl 
 

§ 5 
ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 

 
1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez 

Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS w składzie: 
a) dyrektor Centrum Promocji UMCS, 



 

 

b) przedstawiciel UMCS, 
c) przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego, 
d) przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
e) przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego, 
f) przedstawiciel Politechniki Lubelskiej, 
g) przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin, dalej jako „Komisja”. 
2. Komisja dopuszcza możliwość zaproszenia w roli gościa ekspertów z głosem 

doradczym.  
3. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Centrum Promocji UMCS. 
4. Komisja wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego, 

odpowiedzialnego za przygotowanie protokołów oraz dokumentacji                           
z przeprowadzonego konkursu. 

5. Przewodniczący przedstawia Rektorowi UMCS protokół z przeprowadzonego 
konkursu. 

6. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione przez Komisję na podstawie 
subiektywnej oceny nadesłanych filmów. Przy wyborze najlepszych projektów  
Komisja będzie kierowała się takimi kryteriami, jak: 

a) zgodność wykonanej pracy z zadaniem konkursowym, 
b) pomysłowość i odkrywcze podejście do tematu, 
c) oryginalna forma przedstawienia projektu wynalazku.  
7. Pod uwagę będą brane tylko filmy spełniające warunki formalne konkursu               

i nadesłane w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. Wszelkie filmy przesłane po 
upływie ww. terminu lub z nieprawidłowo uzupełnionym formularzem do 
niniejszego Regulaminu nie będą przyjmowane przez Organizatora i nie biorą 
udziału w konkursie. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.umcs.pl oraz 
www.festiwal.lublin.pl oraz w mediach społecznościowych Festiwalu najpóźniej 
do dnia 30.06.2021 r. 

9. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu e-mailowo lub 
telefonicznie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców. 
11. Organizator może unieważnić konkurs w dowolnym momencie bez podania 

przyczyny.  
 

§ 6 
NAGRODY 

 

http://www.umcs.pl/


 

 

1. Spośród zgłoszonych projektów Jury wybierze trzech zwycięzców konkursu. 
2. Organizator przyzna nagrody rzeczowe,  które wynoszą łącznie 2500 zł (brutto) 

dla trójki laureatów (dwa tysiące złotych brutto 00/100). 
3. Organizator, informując o wynikach konkursu, poinformuje o terminie                         

i sposobie odbioru nagrody. 
 

§7 
DANE OSOBOWE 

 
1. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.  
U. z 2019 r.  poz. 1781).  

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie konkursu jest 
Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane 
wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych                    
w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów: 
a) związanych z przeprowadzeniem konkursu, 
b) wyłonieniem zwycięzców, 
c) przyznaniem i wydaniem nagród, 
d) postępowaniem reklamacyjnym. 
4. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne,                    

ale niezbędne do otrzymania nagrody w konkursie. 
5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

 
§ 8 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

1. Interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja z własnej 
inicjatywy lub na pisemny wniosek osoby biorącej udział w konkursie. 

2. Regulamin konkursu „Good idea!” wchodzi w życie z dniem 30.04.2021 r. 
3. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. 
4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 



 

 

 Załączniki: 
1. Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział                           

w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych. 


