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Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
ogłasza 

KONKURS NA LOGO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
 
 

Zapraszam wszystkich członków społeczności akademickiej do udziału w Konkursie na logo Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 
Najlepszy projekt zostanie ogłoszony jako oficjalne logo Szkoły Doktorskiej i będzie używany w oficjalnej 

korespondencji oraz materiałach promocyjnych. 
 

Liczę na Państwa pomysły! 
 
 

Termin nadsyłania projektów upływa w dniu 31.01.2021 r. 
Projekty należy składać/przysyłać do Biura Szkoły Doktorskiej, ul. Witolda Chodźki 7, pokój 309, 20-093 
Lublin z dopiskiem „Logo Szkoła Doktorska UML” lub/i w formie elektronicznej na adres: 
szkoladoktorska@umlub.pl. 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU 
 
I. CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu na znak graficzny – Logo Szkoły Doktorskiej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Logo powinno zawierać element graficzny oraz nazwę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Może zawierać również krótki komunikat i hasło reklamowe nawiązujące do historii  
i tradycji uniwersyteckiej oraz kształcenia doktorantów. 

3. Logo Szkoły Doktorskiej winno jednoznacznie kojarzyć się z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. 
4. Dopuszcza się użycie oficjalnego logo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w koncepcji graficznej 

projektów zgłoszonych w konkursie. 
 

II. WYMAGANIA 
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia projektu logotypu i przekazania plików źródłowych 

wszystkich elementów graficznych logo. 
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przedstawienia szczegółowego opisu logotypu: pole 

ochronne, minimalna wysokość i dopuszczalne tła logotypu, opis kolorów logotypu w różnych 
paletach kolorystycznych. 

3. Autor powinien przewidzieć możliwość różnego sposobu zastosowania logo: druk, billboardy, 
plansze itp., powiększenia i zmniejszenia; umieszczenie na różnym tle i kopiowanie w różnych 
technikach: skan, faks, ksero. 

4. Autor wyrazi zgodę na przeniesienie na Szkołę Doktorską Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
– organizatora Konkursu – autorskich praw do projektu oraz materiałów wykorzystanych  
w projekcie, w razie wygrania Konkursu. 
 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Witolda 

Chodźki 7, 20-093 Lublin. 
2. Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestnikami mogą być członkowie społeczności akademickiej 

UML tj.: pracownicy, doktoranci i studenci. 
3. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 3 000,00 złotych 

(słownie: trzy tysiące złotych) brutto. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o obciążenia 
publiczno-prawne zgodne zobowiązującymi przepisami. 
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4. Umowa o przeniesienie praw majątkowych do projektu oraz materiałów wykorzystanych  
w projekcie zostanie podpisana przed wypłatą nagrody. 

5. Zwycięzca zobowiązuje się przekazać Organizatorowi projekt graficzny logo w formie plików  
w formacie wektorowym, który umożliwia dowolną modyfikację pliku. 

6. Konkurs jest jednoetapowy. 
7. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden projekt. 
8. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) zostanie złożona/nadesłana po dacie zamknięcia Konkursu, 
b) nie spełni wymogów Regulaminu Konkursu, 
c) zgłoszony projekt był już uprzednio nagradzany lub realizowany. 

9. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa pod 
przewodnictwem Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2021 roku na stronie internetowej www.umlub.pl 
oraz www.szkoladoktorska.umlub.pl.  

11. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu. 
12. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji nagrodzonego projektu. 
13. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie konkursu są: 

Jowita Kałkus, e-mail: jowita.kalkus@umlub.pl, tel. 81 448-77-02 
Maryla Tębikowska, e-mail: maryla.tebikowska@umlub.pl, tel. 81 448-77-00 
 

IV. FORMA DOSTARCZENIA I PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ 
1. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać/przesyłać w zamkniętej 

kopercie z adnotacją „Logo Szkoła Doktorska UML”. 
2. Prace można składać w terminie do dnia 30.01.2021 r. do godziny 15:15 w siedzibie organizatora 

Konkursu – Biuro Szkoły Doktorskiej UML. W przypadku wysyłki pracy konkursowej 
pocztą/kurierem decyduje termin dostarczenia przesyłki do Kancelarii Ogólnej UML. 

3. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji papierowej (format wydruku A4) 
oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD/DVD). 

4. Projekt logo w wersji elektronicznej powinien być dostarczony w formacie wektorowym (CDR, PDF) 
i niezależnie od tego w jednym z formatów graficznych (JPG, PNG). 

5. Pliki elektroniczne powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 300 dpi. 
6. Projekt logo powinien być przygotowany w wersji czarno-białej lub kolorowej na papierze  

w formacie A4 na matowym tle. 
7. Prace konkursowe należy składać w następujących formatach: 

- wydruk projektu logo na papierze formatu A4, przy czym jeden z boków logo powinien mieć 
długość minimum 10 cm, 
- w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. 

8. Wydruk projektu winien być opatrzony hasłem, które stanowić będzie anonimowy podpis autora. 
9. Uczestnik w osobnej kopercie, również opatrzonej hasłem, dołącza do projektu: 

- formularz z danymi osobowymi, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 1), 
- oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do projektu i do materiałów 
użytych w projekcie (zał. Nr 2). 
Wzory wymaganych formularzy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

 
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 e-
mail, 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. 

http://www.umlub.pl/
http://www.szkoladoktorska.umlub.pl/
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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 jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w Konkursie, 
czyli art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

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: daneosobowe@umlub.pl. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie projektu do Konkursu oznacza akceptację warunków zamieszczonych w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
4. Organizator nie zwraca kosztów udziału w Konkursie. 
5. Organizator podejmie decyzję o wykorzystaniu logo. 
6. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.umlub.pl oraz 

www.szkoladoktorska.umlub.pl.  
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