
 
REGULAMIN 

KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ I MAGISTERSKĄ 
 

§ 1. 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na 

najlepszą pracę dyplomową i magisterską, zwanego dalej „Konkursem”.  
2. Organizatorem Konkursu jest Vantage Development SA, z siedzibą we Wrocławiu; ul. 

Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
0000030117, nr REGON: 930778024, nr NIP: 8960000701, o kapitale zakładowym w 
wysokości 38.712.940,74 zł, opłaconym w całości (dalej Organizator). 

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych lub magisterskich, 
których tematyka związana jest z szeroko rozumianą działalnością Organizatora. 

4. Wszelkie kontakty uczestników Konkursu z Organizatorem odbywają się z przedstawicielem 
Organizatora, Panią Iwoną Kowalską, mailowo na adres: i.kowalska@vantage-sa.pl lub 
telefonicznie na nr tel: 727 003 044 
 

§ 2. 
1. Do Konkursu mogą zostad zgłoszone prace, których tematyka poświęcona jest dowolnemu 

aspektowi organizacji, działalności lub inwestycjom Organizatora, w tym w szczególności z 
zakresu finansów, prawa, projektowania, zagospodarowania przestrzennego. Preferowane 
będą prace cechujące się praktyczną przydatnością dla Organizatora. 

2. Do Konkursu mogą byd zgłoszone prace dyplomowe lub prace magisterskie przygotowane 
przez studentów w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz 
niestacjonarnych I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych bez 
ograniczeo wydziałów lub kierunków (z zastrzeżeniem tematyki pracy określonej w §1 ust.3 i 
§2 ust.1). 

3. Do Konkursu mogą byd zgłoszone prace napisane w języku polskim i obronione w roku 
akademickim 2016/2017.  

4. Do Konkursu mogą byd zgłoszone prace, które otrzymały od promotora oraz recenzenta 
ocenę co najmniej dobrą.  

5. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mied swoją siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Z Konkursu wyłączone są prace magisterskie autorstwa pracowników Organizatora.  
7. W przypadku konieczności uzyskania od uczestnika Konkursu dodatkowych wyjaśnieo 

Organizator kontaktuje się bezpośrednio z Uczestnikiem drogą mailową lub telefoniczną.  
 

§ 3. 
1. Zgłoszenie prac konkursowych przeprowadzane jest w dwóch etapach. 
2. I etap Konkursu obejmuje zgłoszenie do Organizatora tematu pracy na formularzu 

zgłoszeniowym wraz z: 
a) oświadczeniem promotora o akceptacji tematu; 
b) zawartym w formularzu zgłoszenia oświadczeniem o wyrażeniu zgody przez 

studenta – uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
4. Zgłoszeo tematów prac można dokonywad mailowo w terminie do dnia 14 listopada 2016 

roku. 
5. Zgłoszone do Konkursy tematy prac podlegad będą weryfikacji Organizatora pod względem 

spełnienia wymogów formalnych i tematyki określonej w §1 ust.3 i §2 ust.1 Regulaminu. 
6. Tematy prac zatwierdzone przez Organizatora do udziału w II etapie Konkursu zostaną 

opublikowane dnia 21 listopada 2016 roku na stronie www.vantage-sa.pl  
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7. Uczestnik Konkursu, którego temat pracy został zakwalifikowany do II etapu Konkursu, może 
skorzystad z pomocy przy tworzeniu pracy polegającej na odbyciu wizyty studyjnej w 
placówce Organizatora. Wizyta odbywa się na wniosek uczestnika Konkursu w terminie, 
czasie  i miejscu uzgodnionym z Organizatorem. 

8. II etap Konkursu obejmuje zgłoszenie pracy, która została zakwalifikowana do II etapu 
Konkursu (poprzez zatwierdzenie jej tematu przez Organizatora), wraz z: 
a) opinią promotora lub recenzenta i ich pisemną zgoda na wykorzystanie opinii lub 

recenzji w Konkursie; 
b) zaświadczeniem wydanym przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy 

wraz z informacją o terminie obrony pracy; 
c) pisemną zgodą uczelni na odstąpienie od pierwszeostwa w opublikowaniu pracy 

dyplomowej/magisterskiej  studenta, przed upływem 6 miesięcy od jej obrony, zgodnie 
art.15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  

9. Udział w Konkursie mogą wziąd prace przesłane w formie papierowej i elektronicznej do dnia 
20 września 2017 roku, do których dołączona jest zgoda uczelni na publikację i 
udostępnianie pracy przez Organizatora konkursu. 

10.  Praca powinna zawierad:  
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładne i aktualne dane kontaktowe obejmujące adres, 

adres poczty elektronicznej, telefon;  
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu lub 

katedry wraz z dokładnym adresem, w której zgłaszana praca powstała;  
3) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD, DVD lub pendrive.  

11. Prace w formie papierowej przesyła się na adres siedziby Organizatora z dopiskiem 
„Konkurs”. Prace w formie elektronicznej przesyła się na adres wskazany w  §1 ust.4. 

12. Tematy prac i prace dostarczone po terminie określonym odpowiednio w ust.4 i ust.9 nie 
będą brały udziału w Konkursie. 

13. Do czasu wyłonienia laureatów Konkursu przez Jury, uczestnik Konkursu może wycofad się z 
udziału w Konkursie. Wycofanie z udziału w Konkursie następuje drogą mailową. 

 
§ 4. 

1. Organizator dokonuje niezwłocznej oceny formalnej prac zgłoszonych do udziału w II etapie 
Konkursu. 

2. Prace niespełniające wymagao, o których mowa w §1 ust.3, §2  ust.1 oraz §3 ust. 8- ust.11, 
nie biorą udziału w Konkursie.  Organizator uprawniony jest do oceny, czy zgłoszona do II 
etapu Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności nie stanowi 
plagiatu. Ocena Organizatora nie wyłącza odpowiedzialności uczestnika Konkursu 
zgłaszającego pracę do Konkursu. 

3. Jury powołane przez Organizatora, zwane dalej „Jury”, dokonuje oceny merytorycznej prac 
zakwalifikowanych do II etapu Konkursu i nie wykluczonych z udziału w Konkursie w trybie 
oceny formalnej z ust.2 po uprzednim zapoznaniu się z treścią prac. 

4. Skład i liczba członków Jury leży w gestii Organizatora, z zastrzeżeniem że członkiem Jury nie 
może byd promotor lub recenzent pracy zgłoszonej do Konkursu, ani jego krewny lub 
powinowaty do 3 stopnia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Jury w każdym 
czasie. 

5. Przy ocenie prac Jury będzie brad pod uwagę: 

 oryginalnośd ujęcia tematu, 

 zgodnośd pracy z ideą Konkursu i tematem zatwierdzonym przez Organizatora, 

 aktualnośd i wagę zagadnienia poruszanego w pracy, 

 poprawnośd merytoryczną, 

 przydatnośd praktyczną, 



 wartośd naukową, 

 znajomośd literatury przedmiotu, 

 poprawnośd i aktualnośd doboru i wykorzystania źródeł, 

 edytorski poziom pracy. 
6. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród w Konkursie zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy członków Jury. Przy równości głosów decyduje Organizator.  
7. Z posiedzenia Jury sporządza się protokół, który zawiera w szczególności przebieg 

głosowania, laureatów, tytuł pracy oraz przyznane nagrody.  
8. Decyzja Jury jest ostatecznie i nie przysługuje od niej odwołanie.  

 
§ 5. 

1. Nagrody pieniężne za najlepszą pracę dyplomową lub magisterską wynoszą:  
1) I nagroda – 5000 złotych brutto, 
2) II nagroda – 1000 złotych brutto, 
3) III nagroda – 500 złotych brutto.  

2. Sponsorem nagród jest Organizator. 
3. Niezależnie od nagród określonych w ust.11., Jury uprawnione jest do przyznania nagród 

specjalnych (wyróżnieo) dla wyróżniających się prac. Ilośd, rodzaj i wartośd wyróżnieo  
pozostaje w gestii Jury i Organizatora. Przyznanie nagród specjalnych jest fakultatywne i nie 
ma charakteru roszczeniowego. 

4. W przypadku zgłoszenia prac reprezentujących niski poziom, Organizator przewiduje 
możliwośd nie przyznania żadnych nagród, nagrody pierwszej lub wyróżnieo.  

5. Za nagrody i wyróżnienia pieniężne uczestnikom Konkursu – laureatom nie przysługuje 
ekwiwalent pieniężny. Uczestnik Konkursu nie może żądad wymiany nagrody na inną 
nagrodę. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wartości, ilości lub rodzaju nagród i wyróżnieo 
przyznawanych w Konkursie. 

7. Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.vantage-sa.pl  dnia 10 października 2017 roku.  

8. Prace, o których mowa w ust. 1-3, lub ich fragmenty mogą zostad opublikowane przez 
Organizatora lub udostępniane w formie elektronicznej w zależności od potrzeb.  

9. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymają pisemne powiadomienie o przyznaniu nagród 
lub wyróżnieo.  

10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone na numer rachunku bankowy wskazany 
w formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 10 listopada 2017. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za niemożnośd terminowego przelania nagrody/wyróżnienia wskutek 
niepodanie lub wadliwego podania numeru rachunku bankowego przez uczestnika Konkursu. 

11. Z chwilą ogłoszenia o wyłonieniu zwycięskich prac, na Organizatora przechodzą autorskie 
prawa majątkowe do nagrodzonych prac na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w 
ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem 
wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz prawa z zakresu własności 
przemysłowej.  

12. Przeniesienie praw zgodnie z ust.11. jest definitywne i Organizator ma prawo zbyd nabyte 
prawa lub upoważnid osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleo. 

13. Wszystkie warunki wymienione w niniejszym paragrafie dotyczą każdej z nagrodzonych prac, 
w tym nagrodami specjalnymi (wyróżnieniami), nie przewidzianymi wcześniej przez 
Organizatora. 

14. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej 
praw wskutek korzystania przez Organizatora z pracy zgodnie z postanowieniami 
Regulaminu, uczestnik Konkursu zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku 
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ze skierowaniem przeciwko Organizatorowi roszczeo, zwalniając Organizatora od wszelkich 
zobowiązao, jakie powstaną z tego tytułu. 

15. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną 
odpowiedzialnośd z tytułu jakichkolwiek roszczeo osób trzecich kierowanych wobec 
Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem prac. W związku z tym uczestnik 
Konkursu zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku pokrycia 
przez Organizatora jakichkolwiek roszczeo osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem 
faktycznym i/lub prawnym oświadczeo, o których mowa powyżej, uczestnik Konkursu  
ureguluje na rzecz Organizatora wszystkie związane z tym faktem koszty. 

16. Laureaci Konkursu  przyjmują do wiadomości, że z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie, 
mogą byd zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, którego płatnikiem jest 
Organizator. W związku z tym Organizator może pomniejszyd proporcjonalnie całościową 
kwotę wygranej nagrody o wymagalną kwotę podatku dochodowego lub uzależnid wydanie 
nagrody od uprzedniej wpłaty Organizatorowi należnego podatku. 

17. Organizator dopuszcza możliwośd nawiązania stosunku pracy z laureatami Konkursu w dziale 
zgodnym z zakresem tematycznym pracy. Oświadczenie zawarte w zdaniu poprzedzającym 
nie jest objęte przyrzeczeniem publicznym Organizatora, ale stanowi zaproszenie do 
składania przez laureatów Konkursu aplikacji i prowadzenia negocjacji z Organizatorem. 

 
§ 6. 

1. Przystępując do Konkursu uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz jego identyfikacji, wydania 
nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. 101.926, z 
późn.zm.). Jednocześnie uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że odmowa 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie przez niego 
udziału w Konkursie. 

2. Dokonując zgłoszenia tematu do I etapu Konkursu każdy uczestnik Konkursu potwierdza i 
oświadcza, że: 

a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu,  
b) zapoznał się i zaakceptował Regulamin w całości, 
c) jest jedynym twórcą pracy, która zgłoszona zostanie do II etapu Konkursu oraz 

posiada do niej całośd praw autorskich majątkowych i osobistych,  
d) przysługujące uczestnikowi Konkursu autorskie prawa osobiste i majątkowe do pracy 

nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz nie 
będą naruszad praw osób trzecich, tym w szczególności praca nie stanowi plagiatu; 

e) posiada prawo do przenoszenia praw i  udzielania zezwoleo na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowao pracy zgłoszonej do Konkursu. 

f) wyraża zgodę na publiczną prezentację przez Organizatora zgłoszonej pracy w 
dowolny wybrany przez niego sposób. 

 
§ 7. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie  www.vantage-sa.pl  
2. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.  
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zgłoszeniem prac ponoszą wyłącznie uczestnicy 

Konkursu.  
4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w czasie trwania Konkursu. 

Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 
5. Zgłoszenie reklamacyjne dokonywane jest na piśmie i musi zawierad dokładne dane 

personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres) oraz przyczynę 
reklamacji, treśd żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
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6. Prawidłowo wniesiona reklamacja podlega niezwłocznemu rozpoznaniu przez Organizatora, 
jednakże nierozpoznanie reklamacji w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania jest 
równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji. Decyzja doręczana jest zgłaszającemu 
reklamację na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.  

7. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąd decyzję o uwzględnieniu 
reklamacji albo jej nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem. Decyzja wydawana jest na piśmie 
i przesyłana jest zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni od daty jej wydania. 
Niemożliwośd przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym 
nieczytelnego) podania niezbędnych danych nie obciąża Organizatora. 

8. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

9. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję 
podejmuje Organizator.  

10. W przypadku nieotrzymania prac spełniających oczekiwania, Organizator zastrzega sobie 
możliwośd unieważnienia Konkursu.  

11. Organizator zastrzega sobie możliwośd wprowadzenia zmian do warunków Regulaminu, 
przedłużenia lub skrócenia okresu Konkursu lub jego odwołania (wcześniejszego 
zakooczenia). 

12. Organizator nie zwraca uczestnikom prac, przesłanych do udziału w Konkursie.  
13. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. 
14. Wszelkie spory na tle niniejszego Konkursu rozstrzygad będzie Organizator. Decyzja 

Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie.  
15. Jeśli dzieo, w którym zgodnie z treścią Regulaminu powinno nastąpid określone działanie 

konkursowe, przypada na dzieo wolny od pracy, wyznaczony termin przesuwa się na 
najbliższy dzieo roboczy. 


