
 

Zasady kwalifikowania kół naukowych UM w Lublinie do udziału w projekcie „PROJEKT DEXTER” 

I. Organizator i czas trwania Projektu 

1. Organizatorem projektu „PROJEKT DEXTER” zwanego dalej „Projektem” jest Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Siedziba: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Biuro Promocji i Rozwoju Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie, pokój 036 i 037 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

 a) mgr Monika Jarczyk – monikajarczykejebugha@umlub.pl 

 b) mgr inż. Olga Matosiuk – olgamatosiuk@umlub.pl 

4. Projekt trwać będzie od 1 grudnia 2017r. do 29 grudnia 2017r. 

II. Cel i tematyka Projektu 

Celem Projektu jest zwiększenie zaangażowania studentów w działalność naukową, zmotywowanie 

aktywnych członków kół naukowych, pozyskanie materiałów promocyjnych, promocja Uczelni  

i działalności kół naukowych oraz zwiększenie zasięgów w mediach społecznościowych. 

 

III. Warunki i uczestnicy Projektu 

1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Projekcie jest wysłanie na adres 
projektdexter@umlub.pl autorskiego materiału wideo - krótkiego filmu opowiadającego  
o działaniach koła naukowego – Czym koło się zajmuje? Jakie są jego osiągnięcia i sukcesy? 
Dlaczego i w jaki sposób ich projekty naukowe przyczyniają się do ich przyszłej naukowej 
kariery? Dlaczego badania, które prowadzą są ważne dla tzw. „zwykłego człowieka”?   

2. Projekt ma charakter jednoetapowy. 
3. "PROJEKT DEXTER" adresowany jest wyłącznie do kół naukowych działających przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 
4. Koło naukowe reprezentować może max. 5 osób. 
5. Osoby reprezentujące koło naukowe przystępujące do Projektu wyrażają zgodę na udział  

w nim i przetwarzanie ich danych osobowych oraz publikację wizerunku przez Organizatora. 
6. Uczestnictwo w Projekcie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. 

IV. Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie filmu do Projektu odbywa się poprzez przesłanie linku do pobrania pliku wideo 
(wetransfer) w formie elektronicznej na adres projektdexter@umlub.pl) lub osobiste 
dostarczenie materiału do Biura Promocji i Rozwoju Uczelni, budynek Rektoratu, niski parter, 
pokój 037. W razie potrzeby uczestnicy zostaną powiadomieni o konieczności dostarczenia 
do Organizatora materiału w lepszej rozdzielczości. 

2. W przypadku zgłoszenia filmu drogą elektroniczną - w e-mailu przesłanym na adres 
Organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

• nazwa koła naukowego wraz z danymi personalnymi uczestników reprezentujących 
koło (imię i nazwisko), 

• numer telefonu, adres e-mail, 
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• tytuł filmu, 

• link do pobrania pliku MP4 lub AVI (przy pomocy serwisu wetransfer) 

• do maila należy załączyć skan lub fotografię wypełnionego i czytelnie podpisanego 
oświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych i posiadania wyłącznych praw 
autorskich i praw majątkowych do materiału wideo (wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 1)   

3. Materiał filmowy nie powinien przekroczyć 3 minut. Plik musi być zapisany w formacie MP4 
lub AVI.  

4. Każde koło naukowe może zgłosić do Projektu tylko jeden film. 
5. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 29 grudnia 2017 r., do godz. 23:59. 
6. Prace niespełniające zasad projektu zostaną odrzucone. 

 

V. Ocena prac i ogłoszenie wyników Projektu 

1. Wszystkie filmy nadesłane do Projektu podlegać będą ocenie Komisji w formie głosowania. 
2. Komisja dokona oceny nadesłanych materiałów wideo biorąc pod uwagę wartość artystyczną, 

jakość i oryginalność nadesłanych filmów. 
3. Spośród nadesłanych prac Komisja wyłoni trzy najlepsze filmy.  
4. Wyniki głosowania są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Projektu. 
5. Wyniki Projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku Organizatora  

w terminie nie później niż do 20 stycznia 2018r. 
6. Reprezentanci 3 kół naukowych, których film został wybrany przez Komisję (max. 15 osób, 

po 5 osób z koła), wezmą udział w wizycie studyjnej w ośrodku naukowym w Leuven, Belgia. 
7. Koszty związane z organizacją wyjazdu i pobytem w Leuven pokrywa Organizator.  

VI. Prawa autorskie do filmów 

1. Osoby reprezentujące koło oświadczają, że: 

a) Przysługują im autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do filmu, jak 
też mogą swobodnie rozporządzać tymi prawami i korzystać z nich 

b) Przysługują im autorskie prawa majątkowe niezagrażające i nienaruszające praw osób 
trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw 

c) Osoby przekazujące film mają zgody osób, których wizerunki utrwalono na materiale,  
i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.  
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje 
Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 
wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

2. Uczestnictwo w Projekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
wykorzystanie przesłanych filmów do prezentowania ich na stronie internetowej , Facebooku  
i Instagramie Organizatora. 

3. Z dniem przystąpienia do Projektu reprezentanci koła zobowiązują się, że w przypadku 
wygranej przeniosą na rzecz Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa 
pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi filmami 
na następujących polach: 



 

a) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, 
b) rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonana, albo publicznego 

odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, 
c) wprowadzania do pamięci komputera i prezentowania w Internecie, 
d) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej i za pośrednictwem satelity 

4. Zwycięzcom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania przez Organizatora 
przesłanych materiałów wideo. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Zasady projektu dostępne są na stronie internetowej www.umlub.pl, w zakładce Studenci  
i Doktoranci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybierania najlepszego 
filmu. 

4. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania. 
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