
 

 

1. REGULAMIN KONKURSU ENGINEER STUDENT AWARD 2017 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu Engineer Student Award 2017 (zwanego dalej „Konkursem”) jest 

M&MR Trading Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia, zwana dalej „Organi-

zatorem”. Współorganizatorem Konkursu jest Dätwyler Sealing Technologies Deutschland 

GmbH, Eisenacher Landstrasse 70, 99880 Waltershausen (zwany dalej „Współorganiza-

torem”). 

2. Adresatem Konkursu są studenci  (zwani dalej „Uczestnikami”) technicznych uczelni wyż-

szych wymienionych w Załączniku nr 1 (zwanych dalej „Uczelniami”). 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnego rozwiązania (zwanego dalej 

„Rozwiązaniem”) dla zadań (zwanych dalej „Zadaniem”) opisanych w Załączniku nr 2. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: od dnia 1 kwietnia do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

5. Główną nagrodą w Konkursie jest staż w Dätwyler Sealing Technologies Deutschland 

GmbH oraz 3000 zł. 

6. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.konkurs.transcomfort.pl oraz 

na stronie www.transcomfort.pl.   

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość propozycji do danego Zadania. Jedna osoba 

może przesłać swoje propozycje do kilku zadań. 

2. Propozycje do Zadania należy wysłać e-mailem na adres: konkurs@transcomfort.pl. Temat 

wiadomości: ENGINEER STUDENT AWARD 2017. 

3. W e-mailu zgłoszeniowym powinno znaleźć się imię i nazwisko autora, nazwa Uczelni, kie-

runek i rok studiów, numer indeksu oraz telefon kontaktowy, a także oświadczenie o zgo-

dzie na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Konkursu o następującej 

treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu En-

gineer Student Award 2017, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”.  

4. Do e-maila zgłoszeniowego winno być dołączone Rozwiązanie w dowolnym formacie (lub 

wskazany link do Rozwiązania), w postaci rysunku technicznego oraz opisu. 
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5. E-mail zgłoszeniowy, do którego nie dołączono oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, lub 

w którym nie wskazano wymaganych danych osobowych nie będzie brany pod uwagę przy 

rozstrzyganiu Konkursu. 

6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określo-

nych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują Regulamin w całości i bez zastrzeżeń. 

7. Uczestnik w odpowiedzi na zgłoszenie otrzyma e-mail zwrotny potwierdzający udział w 

Konkursie. 

8. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi Uczest-

nikami. 

9. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia wątpliwych kwestii związanych ze zgłoszonym Rozwiąza-

niem. 

10. Nadesłane Rozwiązania będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora oraz 

Współorganizatora (zwane dalej „Jury”) w terminie od 1 do 15 września 2017 r. Jury wyłoni 

wśród Uczestników zwycięzcę konkursu (zwanego dalej „Zwycięzcą”).  

11. W składzie Jury znajdzie się Product Manager Infrastructure i Director Key Account ze 

strony M&MR Trading Polska Sp. z o.o. oraz Product Manager Infrastructure, Managing 

Director i przedstawiciele Product Development i Technical Support ze strony Dätwyler 

Sealing Technologies Deutschland GmbH. 

12. Przy ocenie Rozwiązań będą brane pod uwagę: dopasowanie do charakterystyki i proble-

matyki Zadania, zgodność techniczna, oryginalność, interoperacyjność, przydatność, a 

także spójność ze stanem rynku infrastruktury szynowej na terenie Polski.  

13. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną (zwaną dalej „Nagrodą”) w postaci możliwości odbycia 

miesięcznego stażu, prowadzenia badań i rozwoju własnych projektów w siedzibie i u  

Współorganizatora (Waltershausen, Niemcy), oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 

PLN. Wraz z wydaniem Nagrody Organizator podpisze ze Zwycięzcą umowę o przekazaniu 

praw autorskich majątkowych oraz wydane zostaną Organizatorowi nośniki, na jakich za-

pisane jest Rozwiązanie. 

14. Zwycięzca może odbyć staż jednorazowo, w wybranym przez siebie czasie, po uprzedniej 

konsultacji z Organizatorem, jednak nie później niż do 30 września 2018 r. Staż trwa jeden 

miesiąc. 



 

 

15. Współorganizator zadba o miejsce zamieszkania, niezbędną pomoc medyczną oraz opiekę 

dla Zwycięzcy podczas stażu. Zwycięzca nie ma prawa roszczeń, co do wyboru miejsca za-

mieszkania podczas stażu. Miejsce zamieszkania zostanie wybrane z zachowaniem stan-

dardów. Zwycięzca będzie pod stałą opieką i w stałym kontakcie z wyznaczonym przedsta-

wicielem Współorganizatora – opiekunem.  

16. Współorganizator pokryje koszty zamieszkania Zwycięzcy, tj. czynsz, opłaty za media i 

energię elektryczną, a także koszty podróży z miejsca zamieszkania Zwycięzcy do siedziby 

Współorganizatora w Waltershausen, Niemcy i z powrotem, po zakończeniu stażu. 

17. Jury przyzna również dwa wyróżnienia dla Uczestników (zwane dalej „Wyróżnieniami”) w 

postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1000 PLN każde. 

18. Podatek od wymienionych nagród pieniężnych zostanie uiszczony przez Organizatora. 

Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatora o podanie danych w celach podatko-

wych.  

19. Rozwiązanie wysłane przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o 

przysługiwaniu praw autorskich Uczestnikowi oraz, że zgłaszając Rozwiązanie nie narusza 

praw osób trzecich, a także, że Rozwiązanie nie było do tej pory nigdzie publikowane, nie 

zostało zgłoszone w żadnym innym konkursie, ani nie stanowi zastrzeżonego znaku towa-

rowego. 

20. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator oraz Współorganizator 

zastrzegają sobie nabycie – z chwilą wydania Nagrody i podpisania umowy – autorskich 

praw majątkowych do Rozwiązania, które zdobędzie główną Nagrodę, bez ograniczeń cza-

sowych i terytorialnych,  a Zwycięzca przenosi z tą chwilą na Organizatora oraz Współor-

ganizatora autorskie prawa majątkowe do Rozwiązania na następujących polach eksploa-

tacji: 

(i) publiczne jego wykorzystanie i wdrażanie w rozwiązaniach dla infrastruktury na te-

renie Polski oraz poza granicami;  

(ii) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikol-

wiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie 

dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, 

taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkol-

wiek innym nośniku pamięci; 



 

 

(iii) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w 

tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także pu-

bliczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miej-

scu i w czasie przez siebie wybranym; 

(iv)  wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i mar-

ketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, kinowej, jak 

też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich 

stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych 

i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji 

cyfrowej, przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych.  

21. Eksploatacja Rozwiązania przez Organizatora oraz Współorganizatora na każdym polu zo-

stanie oznaczona jako autorskie rozwiązanie Zwycięzcy Engineer Student Award 2017 oraz 

opatrzona imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy. 

22. Zwycięzca z chwilą wydania Nagrody przeniesie na M&MR Trading Polska Sp. z o.o. oraz 

Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH także prawo zezwalania na wykonywa-

nie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Rozwiązania, tj. prawo zezwalania 

na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w 

pkt. 20. 

23. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o którym mowa w pkt. 20 i 22, zawiera się w war-

tości otrzymanej nagrody w Konkursie.  

24. Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Współorganizatora do wykonywania 

w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał 

uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora oraz Współor-

ganizatora. 

25. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz o aktualnym statusie studenta.  

26. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 922). Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników:  

(i) imię i nazwisko,  

(ii) adres e-mail,  

(iii) numer indeksu,  



 

 

(iv) numer telefonu kontaktowego.  

27. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

określonych w Regulaminie (żądania ich usunięcia), Organizator wyklucza Uczestnika z 

udziału w Konkursie, co jest równoznaczne z odmową przekazania Nagrody. 

28. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia i żądania 

ich usunięcia.  

29. Administratorem danych jest Organizator.  

30. W przypadku zgłoszenia do Konkursu identycznych lub bardzo podobnych Rozwiązań przez 

Uczestników, zakwalifikowane do Konkursu zostanie tylko to Rozwiązanie, które dotarło 

do Organizatora jako pierwsze (decyduje data otrzymania e-maila). 

31. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 15 września 2017 r. i zostanie ogło-

szone 18 września 2017 r. na stronie www.konkurs.transcomfort.pl oraz na stronie 

www.transcomfort.pl. Zwycięzca oraz wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni także 

mailowo lub telefonicznie, najpóźniej następnego dnia roboczego. 

32. Uroczyste rozdanie nagród (zwane dalej „Rozdaniem nagród”) nastąpi podczas Międzyna-

rodowych Targów Kolejowych TRAKO na stoisku Organizatora. Dokładna data, godzina 

oraz lokalizacja stoiska zostaną podane do 18 września 2017 r.  

33. Zwycięzca oraz wyróżnieni Uczestnicy zostaną zaproszeni na Rozdanie Nagród. Organiza-

tor pokryje koszty podróży pociągiem lub autobusem Zwycięzcy oraz wyróżnionych 

Uczestników od miejsca zamieszkania do Gdańska oraz pokryje koszty noclegów ze śnia-

daniami dla Zwycięzcy oraz wyróżnionych Uczestników na czas Rozdania Nagród, tj. w ter-

minie 26-28 wrzesień 2017 r. 

34. Nagroda Główna nie podlega wymianie na gotówkę, a Zwycięzca nie może przenieść praw 

do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.  

35. Przekazanie Nagrody nastąpi pod warunkiem uprzedniego zawarcia przez Zwycięzcę 

umowy z Organizatorem, przenoszącej na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

Rozwiązania oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszel-

kich opracowań Rozwiązania, na warunkach określonych w pkt. 20 i 22. 

36. Reklamacje z tytułu uczestnictwa w Konkursie mogą być zgłaszane do 7 dni włącznie od 

daty ogłoszenia wyników, tj. od 18 września 2017 r. do 25 września 2017 r. Reklamacje 

mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej. Organizator w terminie 14 dni od daty 
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wpływu reklamacji rozpatrzy ją i powiadomi reklamującego na piśmie o wyniku rozpatrzo-

nej reklamacji. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednic-

twem której Uczestnicy przesyłają Rozwiązania, odpowiedzi na pytania i wykonują czyn-

ności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje 

się z Uczestnikiem. 

38. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu oraz prawo niewyłonienia Zwy-

cięzcy. 

39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przy-

czyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

40. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozu-

mieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). 

 

 

 

 

 

 


