
 

Regulamin konkursu „Laboratorium Innowacji" dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych (z województwa łódzkiego). 

§1 Postanowienia ogólne 
1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „Laboratorium Innowacji" dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych (z województwa łódzkiego). 
2. Organizatorem Konkursu jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68 90-

136 Łódź - Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi, ul. 
Uniwersytecka 3, zwany dalej Organizatorem. 
Zgłoszenie do Konkursu oraz udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez 
Uczestnika regulaminu Konkursu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§2 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych 

w Polsce, w szczególności z województwa łódzkiego. 
2. Konkurs jest realizowany w terminie od 1 lutego do 30 czerwca 2023 roku. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakwalifikowanie się do projektu edukacyjnego 

„Laboratorium Innowacji". Rekrutacja trwa 01 - 20 lutego 2023 r. Formularz zgłoszeniowy 
będzie dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/laboratorium-innowacii w czasie 
trwania rekrutacji. Jeśli do końca terminu rekrutacji nie zostaną wypełnione limity miejsc 
(20 osób) termin przyjmowania zgłoszeń zostanie przedłużony do 23.02.2023 r. 

4. Uczestnikiem jest osoba, która zgodnie z Regulaminem zgłosiła swój udział w Konkursie z 
wykorzystaniem udostępnionego przez Organizatora formularza zgłoszeniowego, 
uzupełniając wymagane przez Organizatora dane i otrzymała potwierdzenie 
zakwalifikowania się. Potwierdzenie zostanie wysłane nie później niż do 24.02.2023r na 
adres e-mail Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Udział osoby niepełnoletniej w konkursie wymaga udzielania zgody przez przedstawiciela 
ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) w formie pisemnej. 

6. Przedmiotem konkursu jest projekt na innowacyjne rozwiązanie wybranego przez zespół 
problemu. 

7. Uczniowie w ramach projektu i konkursu pracują w zespołach, o tym samym składzie, 
tworzonych przez Organizatora na podstawie zainteresowań określonych w formularzu 
zgłoszeniowym. 

8. Nad pracą zespołu czuwać będą prowadzący warsztaty (pracownicy Biura Karier) oraz 
Mentorzy (jeden dla każdego zespołu). Mentorami będą praktycy biznesowi lub pracownicy 
naukowo-dydaktyczni, posiadający doświadczenie w kreacji i wdrażaniu innowacyjnych 
rozwiązań. Ich wybór podyktowany będzie wybranym przez Zespół problemem do 
rozwiązania. 

9. Zajęcia odbywać się będą według terminarza, który zostanie opublikowany na stronie 
konkursu najpóźniej do 31.01.2023 r. (w godzinach popłudniowych w dni robocze, nie 
więcej niż 3 razy w miesiącu). Spotkania zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej w 
Bibliotece Uniwerstetu Łódzkiego. 

10. Uczestnik Konkursu zapewnia, że w realizowanym projekcie nie narusza praw osób 
trzecich i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za naruszenie praw 
osób trzecich z tego tytułu, a w razie wystąpienia przez jakąkolwiek osobę przeciwko 
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Organizatorowi na drogę sądową z roszczeniami związanymi z tym naruszeniem Uczestnik 
zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce 
Organizatora. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego wymagana jest akceptacja 
postanowień Regulaminu dotyczących praw osób trzecich przez jego opiekuna prawnego. 

11. Wszystkie nadesłane raporty pozostaną w archiwum Organizatora Konkursu. 
12. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub 
informacji ani niewystąpienia błędów. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość korespondencji 
wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej i ewentualne z tym związane nieprawidłowości w 
toku Konkursu. 
14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie projektu edukacyjnego, w maju 2023 
przed Jury. 
15. O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy Konkursu zostaną 
poinformowani przez Organizatora elektronicznie, na adres e-mailowy za pośrednictwem 
którego przesłali zgłoszenie udziału w Konkursie. 
16. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konkursie może nastąpić wyłącznie poprzez 
Przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej: 
laboratorium.innowacji@uni.lodz.pl. W takim przypadku zespół kontynuuje prace, przy 
wsparciu Mentora i prowadzących warsztaty. 

§3 Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest 

Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź. 
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany 

adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych; e-mail: iod@uni.lodz.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu, 

ogłoszenia wyników oraz przyznania i wydania nagród w Konkursie. 
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przechowywane w bazie danych, w której 

zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, 
w tym w: 

a. art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art. 2 i 11 ustawy z 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi w związku z misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 
zakresie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich, a także 
uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach); 

b. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO (ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą przed zawarciem umowy). 

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 
o którym mowa w pkt 3. W sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa dane osobowe 
mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia 
ewentualnych roszczeń. 

6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na 
podstawie właściwych regulacji prawnych oraz stosownych umów zawartych z 
Uniwersytetem. 
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7. Uniwersytet Łódzki nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników Konkursu 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do: 
a. dostępu do swoich danych osobowych, 
b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli dotyczy, 
d. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 
9. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i e) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) - „RODO" w związku z 
przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

10. Uczestnik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje 
możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, 
których udział w Konkursie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z 
usług Organizatora, Organizator może odmówić usunięcia danych niezbędnych do 
zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 
2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również 
miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

11. Organizator może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za 
zgodą Uczestnika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa 
organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Organizatora jest 
archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów 
dowodowych. 

12. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, zdjęcia z warsztatów i 
uroczystego rozstrzygnięcia konkursu będą publikowane na profilach społecznościowych. 
Zdjęcia takie będą publikowane jedynie jeżeli spełnią wymogi art. 81 punkt 2 ustęp 2 
ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 1994 nr 24 poz. 
83 z późniejszymi zmianami), tj.: osoba, której wizerunek jest upubliczniony, stanowi tylko 
fragment większej całości (przykładowo: krajobrazu, zgromadzenia, czy też imprezy 
masowej). 

§ 6 Wizerunek 
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora: Uniwersytet 

Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68 90-136 Łódź, jego danych osobowych polegające 
na utrwalaniu i nieodpłatnym upublicznianiu wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w 
trakcie Konkursu, w tym oznaczaniu jego imieniem i nazwiskiem materiałów 
konkursowych, oraz umieszczeniu przekazanych przez Uczestnika materiałów 
konkursowych na stronach internetowych i portalach społecznościowych Uniwersytetu 
Łódzkiego w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz związanych z przebiegiem Konkursu. 

2. Uczestnik udziela na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na 
korzystanie z jego wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konkursu i przekazanych przez 
Uczestnika materiałów konkursowych, w tym oznaczaniu ich jego imieniem i nazwiskiem, 



 

na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania, zapisu wszelkimi technikami w 

tym w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, 
cyfrową, optyczną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i 
techniki; 

2) w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne 
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 
przez siebie wybranym, w tym w sieci internetowej i innych sieciach 
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, w szczególności w serwisie 
internetowym Uniwersytetu Łódzkiego. 

W związku z udzieleniem licencji - Uczestnik zapewnia, że korzystanie z jego wypowiedzi w 
przedstawionym zakresie nie będzie naruszać niczyich praw, w szczególności praw 
własności intelektualnej, oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby 
trzeciej. 

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych ucznia niepełnoletniego wymagana jest 
zgoda jego opiekuna prawnego. 

§ 6 Prawa autorskie - licencja 
Działając jako współtwórca lub twórca utworu powstałego w ramach Konkursu Uczestnik 
udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej 
licencji, do korzystania i rozpowszechniania ww. utworu na wszystkich polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
i przekazanych przez Uczestnika materiałów konkursowych, z wskazaniem lub bez imienia i 
nazwiska Uczestnika, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania, zapisu wszelkimi technikami w 
tym w szczególności: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, 
optyczną, komputerową niezależnie od formatu i nośnika, rozmiaru, formy i techniki; 
2) w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne 
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym w sieci internetowej i innych sieciach teleinformatycznych, 
multimedialnych i komputerowych, w szczególności w serwisie internetowym Uniwersytetu 
Łódzkiego; 
w szczególności zaś do publikacji utworu lub jego części w Internecie, intranecie, mediach 
społecznościowych, materiałach informacyjnych oraz w taki sposób, aby każdy miał do niego 
dostęp w dowolnym czasie i miejscu, w celach związanych z promocją działalności 
Uniwersytetu Łódzkiego w tym również Konkursu. 
Licencja obejmuje również prawo do udzielania przez uprawnionego dalszych licencji w 
zakresie posiadanego prawa, a także do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Powyższe 
oświadczenie zakłada udzielenie licencji (uprawnienie do korzystania utworu konkursowego). 
Oznacza to, że uprawnionym z praw autorskim majątkowych dalej jest twórca czyli Uczestnik, 
który jedynie upoważniania do korzystania z utworu. 
W związku z udzieleniem licencji - Uczestnik oświadcza, że jestem twórcą utworu 
konkursowego, utwór nie narusza niczyich praw, w szczególności praw własności 
intelektualnej, oraz nie wymaga uzyskania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. 
W przypadku Uczestnika niepełnoletniego wymagana jest akceptacja postanowień 
Regulaminu dotyczących Praw autorskich i licencji przez jego opiekuna prawnego. 



 

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu 
1. Oceny nadesłanych raportów dokonuje trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora 

Konkursu. 
2. W skład Jury wchodzą zaproszeni przez Organizatora goście. 
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4. Jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
5. Nagrodą za pierwsze miejsce będzie tablet dla każdego z członków zespołu. Pozostałe 

nagrody stanowić będą wybrane przez organizatora gadżety UŁ. 
6. Nagroda przysługuje uczestnikowi, który uczestniczył aktywnie w 80% spotkań, czyli w 5 z 

6 zaplanowanych. 

§ 6 Postanowienia końcowe 
1. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

https://www.uni.lodz.pl/laboratorium-innowacii 
2. Kontakt z Organizatorem: 

a. adres: Centrum Komunikacji i PR, ul. Uniwersytecka 3, 90-136 Łódź 
b. e-mail: laboratorium.innowacji@uni.lodz.pl 
c. koordynator projektu dr Jolanta Bieńkowska nr tel. 501 202 541 

3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub 
utrudniają prawidłową realizację Konkursu, których nie mógł przewidzieć lub którym nie 
mógł zapobiec. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia, 
odwołania, unieważnienia oraz niewyłaniania laureata Konkursu bez podania przyczyn z 
poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Uczestników. Uczestnicy, zostaną 
powiadomieni o zmianach Regulaminu drogą mailową na adres podany w formularzu 
zgłoszeniowym. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa. 

6. Wszelkie spory wynikłe na gruncie wykonania niniejszego Regulaminu poddaje się sądowi 
właściwemu dla siedziby Organizatora. 

7. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na 
stronie internetowej: https://www.uni.lodz.pl/laboratorium-innowacji 
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