
 
 

 

 

Regulamin konkursu 

 

„Wygraj Złoty Bilet i dołącz do Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” 

 

 

§1 Informacje ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Złoty Bilet i dołącz do Chóru Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi”. 

2. Konkurs polega na nagraniu i przesłaniu próbki swoich umiejętności wokalnych, z podkładem muzycznym lub 

bez w pliku audio lub video. 

3. Zwycięzca, po zdobyciu statusu studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, automatycznie zostanie 

członkiem uczelnianego Chóru.  

4. Organizator konkursu – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (90-419), Al. Kościuszki 4, NIP 725 18 43 739, REGON 

473 073 308. 

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

  

§2 Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) zaakceptowanie warunków regulaminu, 

b) dołączenie pliku audio lub video o max. wielkości 50MB, do formularza zgłoszeniowego, który 

znajdować się będzie na stronie www.drzwiotwarte.umed.lodz.pl w zakładce Konkursy, 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie 

tych danych Partnerom,  

d) w przypadku uczestników nieletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia, warunkiem uczestnictwa 

w konkursie jest uzyskanie odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych w postaci przesłania 

skanu lub zdjęcia pisemnej zgody z podpisem opiekuna, wysłanej na adres organizatora: 

promocja@umed.lodz.pl. 

- zgody na udział pozostającego pod opieką w konkursie; 

- zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostającego pod opieką na potrzeby konkursu 

oraz na udostępnianie tych danych Partnerom; 

- zgoda na wykorzystanie wizerunku pozostającego pod opieką (zdjęcia z pierwszej próby Chóru) 
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§3 Zasady i przebieg konkursu 

 

1. Rejestracja uczestników konkursu, akceptacja regulaminu i wszelkich zgód odbywa się za pośrednictwem 

strony internetowej: http://drzwiotwarte.umed.lodz.pl/ , w zakładce Konkursy. 

2. Termin przesyłania zgłoszeń do 30.04.2021 r.  

3. Wielkość nadsyłanych plików to max. 50MB. 

4. Kapituła konkursowa w dniu 10.05.2021 r. ogłosi wyniki. 

5. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową. 

6. Zdjęcia z pierwszej próby chóru zostaną opublikowane na uczelnianym profilu na Facebooku. 

7.  W przypadku niedostania się na studia zwycięzcy „złotego biletu”, kolejna osoba z listy, która uzyskała 

status studenta UMEDu otrzyma „złoty bilet”. 

 

§4 Zasady przyznawania nagród 

 

1. Kryterium wyboru zwycięzców jest kreatywność i pomysłowość nadesłanych prac. 

2. Po uzyskaniu statusu studenta UMEDu zwycięzca automatycznie staje się członkiem uczelnianego Chóru. 

3. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna. 

5. Zwycięzca otrzyma okolicznościowy dyplom. 

 

§5 Postanowienia końcowe 

  

1. Regulamin dostępny jest na stronie http://drzwiotwarte.umed.lodz.pl/ w zakładce Konkursy. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 
 

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz realizując obowiązek wynikający z przepisu art. 13 powołanego 

rozporządzenia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy  

al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: podo@umed.lodz.pl;  

http://drzwiotwarte.umed.lodz.pl/
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3) Dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu „Wygraj Złoty Bilet i dołącz do 

Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.  

4) Dane osobowe uczniów będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów 

prawnych oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów o powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

5) Dane osobowe uczniów przechowywane będą przez cały czas trwania konkursu.  

6) Uczniowie/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli 

jest ona podstawą przetwarzania danych, przy czym cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na legalność 

operacji na danych wykonanych do czasu jej cofnięcia.  

7) Uczniowie/Opiekunowie prawni uczniów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.  

8) Podanie przez uczniów/opiekunów prawnych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny 

warunek do uczestnictwa w Konkursie.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowani decyzji. 

 


