Regulamin konkursu
„Innowacyjne metody terapii i rehabilitacji”
§1 Informacje ogólne
1.

Organizator konkursu – Uniwersytet Medyczny w Łodzi (90-419), Al. Kościuszki 4, NIP 725 18 43 739,
REGON 473 073 308.

2.

Fundatorem nagród w konkursie jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja FUMED.

3.

Udział w konkursie jest nieodpłatny.
§2 Uczestnicy konkursu

1.

Konkursu kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu Rzeczpospolitej
Polskiej.

2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1)

zaakceptowanie warunków regulaminu,

2)

złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej,

3)

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie
tych danych Partnerom,

4)

wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony:
http://innowacyjni.umed.pl/

5)

uczestnicy nieletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą brać udział w Konkursie pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych.
§3 Zasady konkursu

1.

Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem strony
internetowej: http://innowacyjni.umed.pl/

2.

Pracę konkursową stanowi krótki opis produktu (maksymalnie 1 strona A4), który zawierał będzie
informacje na temat „Innowacyjnej metody terapii i rehabilitacji”.

3.

Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, gdy praca została
wykonana przez kilka osób w procesie rejestracji należy wskazać kierownika zespołu.

4.

Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.

5.

Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:

6.

1)

16 – 19 lat;

2)

19-25 lat.

Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w danym roku kalendarzowym upływa w dniu
31.12.2016

7.

Przebieg konkursu:
1)

Etap 1 - przesłanie zgłoszenia i prezentacji pomysłu do dnia 20.02.2017

2)

Etap 2 – na podstawie zgłoszeń wyłonionych z etapu I w ilości 7 osób/zespołów
zostaną zaproszeni do konsultacji w formie warsztatów,
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3)

Etap III – w dniu 8.03.2017 w czasie drzwi otwartych UM w Łodzi nastąpi 10 minutowa prezentacja
pomysłu wraz z prototypem, jeśli wymaga tego pomysł,

4)

Kapituła konkursowa w dniu 8.03.2017 wyłoni i ogłosi zwycięzcę.

8. Lista zwycięzców każdej edycji konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www:innowacyjni.umed.pl
9. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni drogą mailową o wygranej oraz sposobie odbioru
nagrody.
§4 Zasady przyznawania nagród
1.

Nagrodami w konkursie są;
1)

Pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej:
a)

Tablet,

b)

Voucher badawczy w wysokości 5 tysięcy złotych na przeprowadzenie badań i analiz w UM
w Łodzi,

2.

c)

Warsztaty z prezentacji, pomoc przy zgłoszeniu wynalazku do UPRP,

d)

Udział w szkole letniej EIT w 2017 roku,

e)

Dyplom.

Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu i Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi.

3.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
1)

złożoność pracy, w skali 1-5,

2)

innowacyjność rozwiązania, w skali 1-5,

3)

potencjalne oddziaływanie, w skali 1-5,

4)

wymiar estetyczny, w skali 1-5,

4.

Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.

5.

Wszyscy Autorzy prac nagrodzonych otrzymają okolicznościowe dyplomy.

6.

W przypadku pracy zespołowej prawo do nagrody przysługuje kierownikowi zespołu.

7.

Lista zwycięzców każdej edycji konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.

8.

W przypadku kiedy okaże się, że oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy
konkursowej jest nieprawdziwe wówczas uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie
odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.
§5 Postanowienia końcowe

1.

Regulamin dostępny jest na stronie www:innowacyjni.umed.pl

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.
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