REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
POD NAZWĄ
„ZAPROJEKTUJ OBIEKT POMAGAJĄCY W SPOŻYWANIU POSIŁKÓW NA ŁÓŻKU
MEDYCZNYM”

§ 1. DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” - konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, pod nazwą „ZAPROJEKTUJ

OBIEKT POMAGAJĄCY W SPOŻYWANIU POSIŁKÓW NA ŁÓŻKU MEDYCZNYM” ”;
2. „Organizator” - organizator eventu, firma ArjoHuntleigh, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253572, NIP: 7792281537,
REGON: 300275851,
3. „Uczestnik” – student Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, studiów
stacjonarnych I i II stopnia.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, we współpracy z Politechniką
Poznańską, Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.04.2019 zamieszczeniem na profilu Facebook Organizatora oraz
profilu FB i strony www Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania informacji i plakaty o konkursie,
a kończy w dniu ogłoszenia wyników zaplanowane na 26.04.2019,
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.
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§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych studenci Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, studiów
stacjonarnych I i II stopnia, mający miejsce zamieszkania na terytorium RP.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.
3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany podać Organizatorowi dane osobowe,
o których mowa w § 6 regulaminu.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Dokonując akceptacji,
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad,
jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z zadaniem konkursowym oraz zgłoszenie swojego
udziału do dnia 23.04.2019 poprzez wysłanie projektu na wskazany adres mailowy
beata.czerkas@put.poznan.pl
6. Ostatecznym terminem zwrotnego odesłania wykonanego zadania Organizatorowi będzie dzień
23.04.2019. Decyzja co do przeprowadzenia bądź rezygnacji z tego etapu należeć będzie do
Organizatora.
 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez Organizatora drogą elektroniczną do dnia
26.04.2019.
7. Autorzy 10-ciu zwycięskich projektów zostaną zaproszeni na całodniowe warsztaty „Projektowanie
urządzeń medycznych”, które zostaną poprowadzone przez Kierownika R&D z Arjo dniu 14.05.2019 na
Politechnice Poznańskiej.

§ 4. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.04.2019 zamieszczeniem na profilu Facebook Organizatora oraz
profilu FB i strony www Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania plakatu o konkursie wraz z
regulaminem.
2. W dniach 05-09.04.0219 w Centrum Wykładowym dostępne będzie łózko medyczne Arjo, które pozwoli
Uczestnikom zapoznać się ze specyfiką produktu.
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3. Uczestnicy wysyłają swoje projekty w formie szkicu, modelu 3D lub zdjęcia makiety na adres mailowy
beata.czerkas@put.poznan.pl do 23.04.2019.
4. Decyzja co do przeprowadzenia bądź rezygnacji z tego etapu należeć będzie do Organizatora.
5. Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych prac, a ich autorzy otrzymają zaproszenie na całodniowe
warsztaty. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału Budowy Maszyn
i Zarządzania oraz profilu FB Wydziału oraz Organizatora. Szczegóły warsztatów zostaną przesłane
w zaproszeniu do wybranych Laureatów.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.04.2019 na profilu FB i stronie www Wydziału Budowy
i Mechaniki Maszyn.
7. Spośród uczestników warsztatów zostaną wybrani przez Managera R&D najlepsi konstruktorzy, którzy
zostaną poinformowani telefonicznie / mailowo przez Organizatora do 2 tygodni po zakończeniu
warsztatów ( do końca maja 2019). Osoby te odbędą płatny staż w Arjo. Termin odbycia stażu będzie
ustalany indywidualnie z uczestnikiem przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzcy.
9. Wszyscy Uczestnicy eventu otrzymają od Organizatora zestaw upominków.
10.

Wszyscy Uczestnicy eventu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronie

Organizatora,a także w innych nośnikach informacyjnych (m.in. na profilu FB Organizatora, FB WBMiZ).

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA
1. Za prawidłowy przebieg i rozstrzygnięcie eventu odpowiada powołana przez Organizatora komisja
konkursowa, która składać się będzie z 3 przedstawicieli Organizatora.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest honorowy. Czas pracy i zasady wyboru Zwycięzcy wyznacza
przewodniczący komisji konkursowej, będący przedstawicielem Organizatora.
3. Oceny zadania konkursowego komisja konkursowa dokona uwzględniając m.in. walory użytkowe
projektu, kreatywność, nieszablonowe myślenie, funkcjonalność.
4. Własność nagrodzonych prac przechodzi na organizatora konkursu
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§ 6. DANE OSOBOWE
1. Podczas trwania konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie
będą przez niego przetwarzane.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia eventu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:

4.



Imię i nazwisko



Kierunek studiów



Rok studiów



Adres mailowy

Dane osobowe Uczestników eventu przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z

Rozporządzeniem 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.
5. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów
(poczty lub administratora sieci komputerowej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części
obowiązków nałożonych na niego regulaminem.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
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