
Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

ogłasza 

KONKURS NA NOWĄ NAZWĘ WŁASNĄ BUDYNKU „COLLEGIUM DIDACTICUM” 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. 

 

Termin nadsyłania projektów upływa w dniu 17 czerwca 2021 r. 

Zgłoszenia konkursowe należy składać/przysyłać do Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 34 z dopiskiem „Konkurs na nową nazwę 
własną budynku Collegium Didacticum”. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I. CEL KONKURSU 
1. Celem konkursu jest wybór nowej nazwy własnej budynku Collegium Didacticum UM w 

Lublinie.  
2. Nazwa będzie wykorzystywana z pełną nazwą Uniwersytetu oraz samodzielnie. 
3. Nazwa powinna nawiązywać do tradycji akademickich UM i kojarzyć się z jego misją. 

II. WYMAGANIA 
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszeniowej wraz z klauzulą RODO stanowiącej załącznik nr 1 oraz oświadczenia o 
prawach autorskich stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu . 

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 

3. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 propozycje nazwy. Jeżeli autor zgłasza więcej 
niż jedną nazwę, każda z prac musi być dostarczona w osobnej kopercie wraz z 
wypełnionymi i podpisanymi załącznikami do niniejszego Regulaminu. 

4. Nazwa nie powinna nawiązywać do istniejących produktów lub marek. 
5. Nazwa powinna być łatwa do wymówienia w języku polskim oraz angielskim. 
6. W nazwie powinno być zawarte słowo: „Collegium”. 
7. Do propozycji nazwy autor dołącza krótki opis z uzasadnieniem (maksymalnie ok. 100 

wyrazów). 
8. W przypadku wygrania konkursu, zwycięzca wyrazi zgodę na przeniesienie na 

organizatora nieodpłatnie wszelkich praw do zgłoszonej w konkursie nazwy, w tym 
autorskich praw majątkowych i  zobowiązuje się do niewykonywania swoich praw 
osobistych.   

9. Zwycięzca konkursu, o którym mowa powyżej, zawrze z organizatorem umowę o 
przeniesienie praw do nazwy.    

10. Po otrzymaniu nagrody uczestnikowi nie przysługują żadne inne roszczenia z 
jakichkolwiek tytułów w stosunku do organizatora bądź osób trzecich, które nabyły 
prawa majątkowe do nazwy. 

11. W przypadku zaniechania przez zwycięzcę konkursu przystąpienia do podpisania umowy, 
organizator ma prawo do wybrania innej nazwy nadesłanej do konkursu. Autor 
pierwotnie wybranej nazwy nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku 
do Organizatora. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-

059 Lublin. 



2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być członkowie społeczności 
akademickiej UM oraz osoby niezwiązane z Uczelnią. 

3. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda rzeczowa (np. sprzęt elektroniczny) 
o wartości do 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) brutto. 

4. Od otrzymanej nagrody nie będzie naliczony podatek dochodowy (na podst. art. 21 
ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

5. Zwycięzca Konkursu nie może żądać zmiany nagrody na inną nagrodę ani na 
ekwiwalent pieniężny.  

6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody 
rzeczowej. 

7. Organizator nie zwraca zgłoszeń przesłanych na Konkurs. 
8. Umowa o przeniesieniu praw autorskich, w tym majątkowych, do projektu zostanie 

podpisana przed odebraniem nagrody. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiej nazwy. 
10. Konkurs jest jednoetapowy. 
11. Komisja Konkursowa powołana przez Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki dokona 

oceny przedstawionych propozycji i wyłoni propozycję zwycięską. 
12. Komisja Konkursowa oceni każdą propozycję nazwy przyznając punkty w skali 1-10, 

gdzie 1 to ocena najniższa, a 10 – najwyższa. W ocenie brane pod uwagę będą przede 
wszystkim kreatywność oraz odniesienie do tradycji i misji UM. 

13. Jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone identyczne nazwy, w konkursie bierze udział  
autor nazwy dostarczonej  jako pierwsza organizatorowi konkursu. 

14. Ogłoszone przez komisję konkursową wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają 
odwołaniu. 

15. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy propozycje nazw z 
osobnymi uzasadnieniami. 

16. Zgłoszenie konkursowe zostanie odrzucone, jeżeli: 
1. zostanie złożone/nadesłane po dacie zamknięcia Konkursu, 
2. nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu, 
3. zgłoszona nazwa była już uprzednio nagradzana lub wykorzystana. 

17. Członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, 
rodzeństwo i małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia) nie mogą być Uczestnikami Konkursu. 

18. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca 2021 roku na stronie internetowej 
www.umlub.pl, w mediach społecznościowych UM oraz informatorze uniwersyteckim 
Blask. 

19. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie konkursu są: 
Katarzyna Paśnik (sekretariat CEM), e-mail: katarzyna.pasnik@umlub.pl, tel. 81 448 
5380 
Dorota Stachura-Żurek, e-mail: dorotastachurazurek@umlub.pl, tel. 81 448 5385 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy 
żadna z nazw nie uzyska większości głosów członków komisji konkursowej. 

IV. FORMA DOSTARCZENIA I PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 
1. Zgłoszenia konkursowe należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z adnotacją 

„Konkurs na nową nazwę własną budynku Collegium Didacticum”. Wzory wymaganych 
formularzy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenia można składać w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. do godziny 15:15 
osobiście: w Centrum Edukacji Medycznej UM, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 
34 lub drogą pocztową w Kancelarii Ogólnej UM, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. W 
przypadku wysyłki pracy konkursowej pocztą/kurierem decyduje termin dostarczenia 
przesyłki do Kancelarii Ogólnej UM. 

http://www.umlub.pl/


 

V. DANE OSOBOWE 

1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Konkursie pobierane są od osób dokonujących zgłoszenia 
dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres do korespondencji, adres email, 
a w przypadku studenta/doktoranta/pracownika UM: miejsce pracy, informacje dotyczące kształcenia 
(doktorant: rodzaj kształcenia, wydział/dyscyplina, student: kierunek studiów). 

2. Dane osobowe zawarte w formularzy 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 w celu zgłoszenia się do konkursu jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie, 
czyli art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Po wyłonieniu 
zwycięzcy Konkursu i podpisaniu umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c, f 
RODO. 
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 skutkował 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 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: iod@umlub.pl  
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie projektu do Konkursu oznacza akceptację warunków zamieszczonych w 

niniejszym Regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zgłaszania prac 

konkursowych. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
5. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie. 
6. Organizator podejmie decyzję o wykorzystaniu propozycji nazwy. 

mailto:iod@umlub.pl


7. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.umlub.pl. 
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

http://www.umlub.pl/

