
Konkurs fotograficzny „Wydział Lekarski dla mnie to…” 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Dziekan Wydziału Lekarskiego I ogłasza Konkurs Fotograficzny  (zwany dalej 

Konkursem) dla studentów kierunku  lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu i zaprasza do aktywnego udziału wszystkich studentów 

Wydziału Lekarskiego I. 

1.2. Konkurs fotograficzny jest częścią obchodów stulecia Wydziału Lekarskiego. Ma na celu 

przedstawienie Wydziału Lekarskiego I i ludzi, którzy go tworzą w dzisiejszych czasach 

oczami studenta Wydziału Lekarskiego I.  

1.3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych: 

-  Osoby 

-  Miejsce 

- Wydarzenie  

2. Zasady uczestnictwa 

2.1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto posiadał aktualny status studenta kierunku 

lekarskiego Wydziału Lekarskiego I w momencie ogłoszenia konkursu. 

2.2 Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na niniejszy Regulamin i potwierdza, 

że zapoznał się z jego treścią. 

3. Zasady konkursu 

3.1. Zdjęcia mogą być wykonywane telefonem komórkowym bądź aparatem cyfrowym. 

3.2. Zabrania się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

3.3. Zabrania się wykonywania zdjęć, które swoim przekazem mogą być obraźliwe. 

3.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek wymogu zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 

3.5. Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia, z czego każde zdjęcie musi być 

przypisane do innej kategorii tematycznej. 

3.6. Zdjęcia należy nadsyłać drogą mailową na adres aflorkowska@ump.edu.pl do 17 maja 

2019 

3.7. W mailu proszę o zawarcie informacji: Autor, kierunek studiów, rok studiów, nr albumu, 

kategoria tematyczna 

3.8. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG. 

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin 

wymieniony w pkt. 5 
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3.10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć w celu promocji 

Wydziału Lekarskiego I i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu. 

3.11. Zdjęcia zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Facebook na profilu Wydział 

Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 3 

czerwca 2019r.  

3.12. Głosowanie odbędzie się na profilu społecznościowym Facebook od 3 czerwca do dnia 

10 czerwca 2019 roku 

3.13. Zdjęcia z największą ilością polubień (5 z każdej kategorii) zostaną zakwalifikowane do 

drugiego etapu konkursu. 

3.14. Kolegium Dziekańskie wyłoni laureatów każdej kategorii. 

3.15. Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na Uroczystej Gali z okazji 100lecia Wydziału 

Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

3.16.  Autor najlepszego zdjęcia w poszczególnych kategoriach otrzyma nagrodę w wysokości 

500 zł. 

3.17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród, bądź nieprzyznania 

nagrody w danej kategorii. 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac autora do 

udziału w konkursie. 

4.2. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz odwołania konkursu. 

 

 

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych takich jak imię, nazwisko, kierunek studiów, rok studiów przez Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 10, 61-701 

Poznań w celu realizacji konkursu oraz promocji Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do 

realizacji konkursu. Uczestnik w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

 


