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„MEDFUTURE- MEDYCZNE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI”
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§1
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs „Ja i medycyna” realizowany jest jako działanie wspierające i promujące działalność
Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach projektu „MEDFUTUREMedyczne zawody przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka Działanie 4.3
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów
Strategii Europa 2020 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Celem Konkursu jest popularyzacja poprzez sztukę zagadnień związanych z planowaniem
kariery i ścieżki zawodowej przez studentów kierunków medycznych w kontekście ich
edukacji w powiązaniu z prognozami rozwoju rynku usług medycznych w Polsce i na świecie.
Organizatorem Konkursu „Ja i medycyna”, zwanego dalej Konkursem jest Uniwersytet
Medyczny w Lublinie zwany dalej Organizatorem.
Konkurs organizowany będzie w 2 edycjach:
I edycja przewidziana jest na semestr na miesiące maj – czerwiec 2013 r.
II edycja przewidziana jest na semestr letni roku akademickiego 2013/2014.
Dokładne terminy edycji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz Biura
Karier.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia edycji.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która na dzień składania pracy na Konkurs posiada
status studenta Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, złożyła dokumenty zgłoszeniowe
Uczestnika Projektu „MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości”, Kartę zgłoszeniową do
konkursu „Ja i medycyna” wraz z załącznikami i pracę na Konkurs w formie przewidzianej
w Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie osobiście lub nadesłanie pocztą wraz z
wypełnioną czytelnie kartą zgłoszeniową (stanowiącą załącznik 1 Regulaminu) pracy
konkursowej w terminie określonym w §1 ust. 5 (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin).
Praca konkursowa powinna być złożona osobiście lub nadesłana pocztą w zamkniętej
kopercie z dopiskiem „Praca konkursowa na konkurs „Ja i medycyna” realizowany w ramach
projektu „MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości”
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Złożenie pracy na Konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za nieterminowe złożenie pracy lub nadesłanie
pocztą z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
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osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem
Uczestnikowi prawa do nagrody.
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§3
TEMATY I ZASADY KONKURSU
Tematem Konkursu jest hasło „Ja i medycyna".
Realizacją tematu „Ja i medycyna" jest każda praca będąca przejawem sztuki (plastyczna,
fotograficzna, literacka), która ilustruje ten temat, przekazuje treść związaną z
indywidualnymi doświadczeniami Uczestnika lub jego zamiarami, planami, marzeniami
związanymi głównie z podejmowaniem ról zawodowych, planowaną pracą, ścieżką i karierą
zawodową Uczestnika jako studenta kierunków medycznych. Walorem prac będzie
zaprezentowanie przez Uczestnika jak planowana droga zawodowa łączy się z zewnętrznymi
–rynkowymi warunkami pracy w zawodach medycznych oraz przytoczenie i przekonywujące
przedstawienie uzasadnienia dla osobistych planów zawodowych.
Zgłoszenie i udział w Konkursie są nieodpłatne.
Prace plastyczne zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą
na utrwalenie obrazu na wybranym przez Uczestnika materiale o ile później będzie możliwe
umieszczenie ich w formie zdjęć w Alma Mater.
Prace plastyczne muszą być wykonane na arkuszu papieru lub innej powierzchni
wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A4 i nie
większym niż A2.
Prace plastyczne i fotograficzne nadesłane na Konkurs muszą być zaopatrzone w część
opisową liczącą nie więcej niż 2 strony A4 znormalizowanego druku (maksymalnie 3600
znaków).
Prace fotograficzne należy przekazać w formie zdjęcia papierowego (w formacie nie
mniejszym niż 10x15) i w formie pliku JPG na płycie CD lub DVD.
Na Konkurs „Ja i medycyna" można zgłosić także prace literackie – krótkie formy tj.
rozprawka, esej itp., realizujące temat uszczegółowiony w §3 ust. 2. Praca literacka nadesłana
na Konkurs nie może liczyć więcej niż 5 stron A4 znormalizowanego druku (maksymalnie
9000 znaków). Pracę należy przekazać w formie wydruku oraz pliku na płycie CD.
Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. Zgłoszenie pracy do
Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że praca nie została wykonana
przez inne osoby.
Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać/zgłosić 1 pracę konkursową.
Każda praca konkursowa musi mieć nadany tytuł.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na
prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w
publikacjach przez niego wydawanych.
Każdy uczestnik może wycofać się z Konkursu na pisemny wniosek złożony w Biurze projektu
lub w Biurze Karier Uniwersytetu Medycznego przed data zamknięcia edycji Konkursu, ale
wówczas traci prawo do nagrody.
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Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym
Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np.
obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w ust. 7,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
15. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez niego postanowień regulaminu.
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§4
ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
W skład Jury wejdą poza osobami powołanymi z ramienia Organizatora przedstawiciele
Instytucji Rynku Pracy.
Jury dokona oceny wszystkich prac prawidłowo zgłoszonych na Konkurs.
Każda praca prawidłowo zgłoszona na konkurs otrzyma indywidualny kod.
Oceny Jury będą dokonywane w systemie punktowym.
Każdy z członków Jury przedstawi ocenę pracy w skali od 0 do 10 punktów. Ocena końcowa
stanowić będzie sumę punktów otrzymanych od wszystkich członków Jury.
Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
Kreatywność w doborze formy pracy,
Spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem Konkursu.
Jury, biorąc pod uwagę powyższe kryteria przyzna po 5 nagród rzeczowych o wartości
maksymalnej 300 zł każda w każdej edycji Konkursu (łącznie 10 nagród).
Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Nagrody rzeczowe przyznane Laureatom Konkursu nie mogą być przez nich zbyte
za uzyskaniem korzyści finansowych w ciągu 5 lat od daty ich wręczenia.
Od otrzymanych świadczeń 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,
Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn.zm).
Laureaci Konkursu nie mogą żądać zmiany nagrody na inną nagrodę ani na ekwiwalent
pieniężny.
Laureat Konkursu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej,
którego wzór stanowi załącznik 2 Regulaminu.
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych na Konkurs.
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§5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD
Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.umlub.pl w
zakładce „Fundusze Europejskie” Projektu „MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości” w
ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
Niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej
telefonicznie i listownie.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Alma Mater.
Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom w dniu inauguracji roku akademickiego
2013/2014 (w przypadku I edycji Konkursu) lub w dniu zakończenia roku akademickiego
2013/2014(w przypadku II edycji Konkursu)
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, roku i
kierunku studiów, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego
przekazu na potrzeby związane z realizacją projektu „MEDFUTURE- Medyczne zawody
przyszłości” oraz promocja Uczelni.
Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnicy dobrowolnie podają swoje dane osobowe i
wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu, Projektu, ewaluacji,
monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,
mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania. Przetwarzanie danych
osobowych jest dopuszczalne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 z dnia
29 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Oświadczenia
przechowuje Organizator w swojej siedzibie.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonej pracy.
2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności
w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól
eksploatacji obejmujących w szczególności:
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b) wprowadzenie pracy do pamięci komputera,
c) nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych (np. płyty CD, DVD),
d) publikację pracy w Internecie,
e) rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
f) wykorzystanie pracy do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, public
relations, promocji Organizatora,
g) inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne
odtwarzanie,
h) dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji.
3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
4. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości
wręczania nagród.
5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z
niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac
na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje się do wglądu w biurze Projektu „MEDFUTURE- Medyczne zawody
przyszłości”, to jest w Lublinie przy ul. Probostwo 4, II piętro, pok. 4 oraz w Biurze Karier
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Al. Racławickie 1, pok. 06- niski parter)
2. Wszystkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: joanna.gladysz@umlub.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik 1 Regulaminu

Karta zgłoszeniowa Konkursu „Ja i medycyna”
organizowanego w ramach projektu „MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości”

Data wpływu*
Podpis osoby przyjmującej*
KOD*
*wypełnia osoba przyjmująca prace na konkurs

Nazwisko i imię
PESEL
Kierunek studiów
Rok studiów
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Tytuł pracy
Pouczony o odpowiedzialności za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie prawdy niniejszym
oświadczam, że wszystkie podane w procesie rekrutacyjnym związanym z uczestnictwem w konkursie dane są
zgodne ze stanem prawnym i niniejszym oświadczam, że:
1)jestem autorką/em pracy konkursowej,
2)zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki w całości,
3)w przypadku otrzymania nagrody rzeczowej nie dokonam jej zbycia za uzyskaniem korzyści finansowych w
ciągu 5 lat od daty wręczenia nagrody,
4) jestem studentem/studentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
5) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów związanych z realizacją Projektu
„MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości”

……………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

_________________________________________________________________________________________________________________
„MEDFUTURE-Medyczne zawody przyszłości”
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
Biuro Projektu: ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, II piętro, pok. 4
Tel. +48 (81) 747-03-63
e-mail: projekt.medfuture@umlub.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 2 Regulaminu

Potwierdzenie odbioru nagrody rzeczowej w Konkursie „Ja i medycyna” organizowanego w ramach
projektu „MEDFUTURE- Medyczne zawody przyszłości”

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały/a pod adresem:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
legitymujący/a się dowodem osobistym(seria i numer)………………………………………………………………………
potwierdzam odbiór nagrody rzeczowej tj………………………………………………………………………………..…………
o wartości………………………………..zł przyznawanej za pracę…………………………………………………………………
w ramach Konkursu „Ja i medycyna” realizowanego w projekcie „MEDFUTURE-Medyczne zawody
przyszłości” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.

……………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis Laureata Konkursu)
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Protokół przekazania nagród za przedstawione prace w konkursie „Ja i Medycyna”
realizowanym w ramach zad. 7 Biuro Karier MEDFUTURE
w projekcie „MEDFUTURE – medyczne zawody przyszłości”
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w
kontekście celów Strategii Europa 2020
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
W dniach ………………………………..odbył się konkurs „Ja i medycyna” którego celem była popularyzacja
poprzez sztukę zagadnień związanych z planowaniem kariery i ścieżki zawodowej przez studentów
kierunków medycznych w kontekście ich edukacji w powiązaniu z prognozami rozwoju rynku usług
medycznych w Polsce i na świecie.
Podczas I edycji konkursu wpłynęło……prac od …….uczestników, z czego…….spełniało warunki formalne i
podlegało ocenie.
Jury konkursu w składzie:
1…
2….
3….
przyznało następujące nagrody
1) 1 wyróżnienie - ………………….., student……………………otrzymał…………………………………jako
pracę ……………………………………..o wartości…………..(w tym podatek VAT naliczony
obowiązującymi przepisami)
2) 2 wyróżnienie - ………………….., student……………………otrzymał…………………………………jako
pracę ……………………………………..o wartości…………..(w tym podatek VAT naliczony
obowiązującymi przepisami)
3) 3 wyróżnienie - ………………….., student……………………otrzymał…………………………………jako
pracę ……………………………………..o wartości…………..(w tym podatek VAT naliczony
obowiązującymi przepisami)
4) 4 wyróżnienie - ………………….., student……………………otrzymał…………………………………jako
pracę ……………………………………..o wartości…………..(w tym podatek VAT naliczony
obowiązującymi przepisami)
5) 5 wyróżnienie - ………………….., student……………………otrzymał…………………………………jako
pracę ……………………………………..o wartości…………..(w tym podatek VAT naliczony
obowiązującymi przepisami)
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zgodnie z
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nagrodę za
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nagrodę za
zgodnie z
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