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Regulamin Konkursu 

Modelowanie rynku energii - II edycja 

Konkurs o Nagrodę Prezesa ENEA SA 

 

 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Modelowanie Rynku Energii – II edycja. Konkurs 

o Nagrodę Prezesa Zarządu ENEA”, zwanym dalej „Konkursem” jest ENEA Trading 

z siedzibą w Świerżach Górnych, 26-900 Kozienice. 
 

2. Partnerem Konkursu jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1. 
 

3. Celem Konkursu jest popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii oraz 

zapoznanie studentów polskich uczelni ze specyfiką branży energetycznej w Polsce, 

a także z charakterem pracy analityka w obszarze rynku energii, gazu, praw 

majątkowych oraz węgla. 

 

§2 Warunki udziału w konkursie 

1. W konkursie może wziąć udział drużyna licząca od 2 do 4 członków, spełniających 

warunki określone w ust. 2, zwana dalej Drużyną. 

2. Członkami jednej Drużyny mogą być studenci różnych kierunków studiów, różnych 

uczelni wyższych. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej Drużyny.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

1)    zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu, 

2) posiadanie statusu studenta studiów stacjonarnych, wieczorowych, oraz 

niestacjonarnych pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, 

3)  rejestracja Drużyny poprzez poprawne wypełnienie formularza oraz wybór zadania 

poprzez stronę internetową http://www.konkurs.kariera.enea.pl w terminie do 

31.10.2016r., 

4) złożenie Oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu, 

5) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych 

Partnera Konkursu; 

- przez każdą z osób wchodzącą w skład Drużyny, zwaną dalej Uczestnikiem Konkursu. 

4. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba posiadająca umowę o pracę w którejkolwiek 

ze spółek Grupy Kapitałowej ENEA. 

5. Drużyna wybiera lidera drużyny, który będzie osobą kontaktową dla Organizatora. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Rejestracja Drużyn upływa w dn. 31.10.2016 roku o godz. 23:59.  

8. Na stronie internetowej Konkursu znajduje się lista zadań. Każde zadanie posiada kartę 

zadania zawierającą instrukcję rozwiazywania. Pliki są dostępne do pobrania w formacie 

pdf.  
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9. Drużyna podczas procesu rejestracji ma do wyboru 10 zadań. W formularzu Drużyna 

wybiera trzy zadania preferowane do rozwiązania, spośród których Organizator wskazuje 

jedno, które dana Drużyna ma rozwiązać w ramach Konkursu. Informacje o przyznaniu 

zadania Drużyny otrzymują drogą mailową w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji. 

10. Poprzez dokonanie zgłoszenia rozwiązanego zadania, zwanego dalej „pracą” Uczestnik 

oświadcza, że: 

a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do pracy 

zgłoszonej do Konkursu, 

b) Uczestnik zapewnia, iż praca nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub 

fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na 

swobodne korzystanie z pracy w zakresie tych praw przez Organizatora, 

c)  w przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, 

Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym 

w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób 

trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych, 

d) Uczestnik, z chwilą zgłoszenia pracy udziela Organizatorowi nieodwołalnego, 

niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium 

upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

pracy, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z 

realizacją Konkursu. 

11. Organizator nabywa własność nagrodzonych prac i prawa autorskie do nich, zgodnie z 

oświadczeniem stanowiącym załącznik do Regulaminu.  

12. W przypadku pozostałych prac Uczestnicy mogą dokonać ich odbioru w siedzibie 

Organizatora w terminie 30 dni od dnia finału Konkursu. 

 

§3 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 3.10.2016r. do dnia 28.02.2017r. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:  

1) I etap - ocena prac nadesłanych przez Drużyny, 

2) II etap - finał konkursu.  

3. Prace należy dostarczyć Organizatorowi w wersji papierowej, wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 6 oraz na nośniku cyfrowym osobiście lub pocztą/kurierem na 

adres: ENEA Trading Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, bud. J, 61-435 Poznań, 

z dopiskiem: „Konkurs Modelowanie Rynku Energii”. 

4. Termin zgłaszania prac upływa w dn. 31.01.2017 roku o godz. 23:59. Prace przesłane po 

terminie określonym w zdaniu poprzedzającym nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

W przypadku wysyłki decyduje data wpływu do Organizatora. 

5. Do pracy Drużyna winna dołączyć: 

1) informację o nazwie Drużyny, listę Uczestników Konkursu tworzących Drużynę 

oraz numer telefonu oraz e-mail Lidera Dryżyny, 

2) CV Uczestników Konkursu, 

3) rozwiązanie zadnia w wersji papierowej, 

4) nośnik cyfrowy (USB, płyta CD, DVD) z rozwiązaniem zadania w programie 

określonym z karcie zadania, 

5) podpisane Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 
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6. W ramach Konkursu Drużyna może przesłać rozwiązania tylko jednego zadania. 
 

7. Organizator dokona wstępnej oceny otrzymanych prac, biorąc pod uwagę: 

1) formę prezentacji materiału, 

2) poprawność merytoryczną, 

3) przydatność praktyczną, 

4) poprawność i aktualność źródeł. 

8. W terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania prac Organizator sporządzi listę 

Drużyn zakwalifikowanych do finału oraz poinformuje o dacie i miejscu finału Konkursu. 

Drużyny zakwalifikowane do finału zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie 

oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres Lidera Drużyny. 

9. Drużyny zakwalifikowane do finału Konkursu przesyłają na adres e-mail: 

konkurs.kariera@enea.pl rozwiązanie zadania w formie prezentacji PowerPoint nie później 

niż na 4 dni robocze przed finałem Konkursu. 

10. Nie przesłanie prezentacji, w terminie skutkuje zdyskwalifikowaniem Drużyny. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie 

przesyłania prac i prezentacji, o których mowa w ust. 9 i ewentualne wynikające z nich 

opóźnienia w nadejściu prac. 

 

§4 Kapituła i zasady przyznawania nagród 

1. Zakwalifikowane do finału Konkursu prace oceniane są przez Kapitułę Konkursową, 

w której skład wchodzą zaproszeni pracownicy naukowi uczelni wyższych i pracownicy 

Grupy Kapitałowej ENEA. 

2. Drużyny prezentują swoje prace przed Kapitułą Konkursu i pozostałymi uczestnikami 

Konkursu.  

3. Czas przeznaczony na prezentację rozwiązania zadania wynosi od 25-45 minut dla 

każdej Drużyny. 

4. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena prac i przyznanie nagród. 

5. Członkowie Kapituły wykonują swoje zadania społecznie. 

6. Finał Konkursu nastąpi w terminie do dnia 28.02.2018 r., dokładana data zostanie 

ogłoszona zgodnie z § 3 ust. 8. 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu finału. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 

przez Kapitułę oraz zamieszczone na stronie www.konkurs.kariera.enea.pl. 

8. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Partner konkursu - ENEA S.A. ustanawia dla Drużyn, których prace zostaną najlepiej 

ocenione, pieniężne Nagrody Prezesa ENEA S.A. w wysokości:  

I nagroda: 10 000 zł  

II nagroda: 5 000 zł  

III nagroda: 3 000 zł  

10. Fundatorem nagród jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród w formie upominków 

rzeczowych. 

 



4 
 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.konkurs.kariera.enea.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

regulaminie 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Drużynę, 

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danej Drużyny od udziału w konkursie, 

obejmujące także prawo pozbawienia nagrody, o której mowa w § 4 ust. 9.  

5. Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia 

Zwycięzcy i przyznawania, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Administratorem 

danych jest Organizator. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego 

Uczestnikami będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez 

negocjacje prowadzone w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 

w terminie czternastu dni od dnia poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie 

oddany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.  

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz zmiany 

terminów i zasad jego przeprowadzenia. W takim przypadku uczestnicy zostaną 

powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a ponadto odpowiednie ogłoszenie 

pojawi się na stronie www.konkurs.kariera.enea.pl. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Załącznik nr 1. 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 

…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania uczestnika Konkursu 

 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych 

Jako uczestnik II edycji Konkursu Modelowanie Rynku Energii o Nagrodę Prezesa Zarządu 

ENEA S.A. będąc autorem rozwiązania zadania konkursowego nr             , zwanego dalej 

„utworem”, oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw 

autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako autor, w 

przypadku otrzymania przez Drużynę, której jestem członkiem, nagrody przenoszę w zamian 

za otrzymaną nagrodę na Organizatora Konkursu – ENEA Trading Sp. z o.o.– własność 

pracy i autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do 

opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 666), a Organizator Konkursu oświadcza, iż prawa te przyjmuje. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na 

Organizatora Konkursu w momencie przekazania nagrody i dają Organizatorowi Konkursu 

prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w 

wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z 

opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora Konkursu 

dodatkowych opłat. Organizator Konkursu nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora 

Konkursu oraz wyświetlanie utworu pod adresami domenowymi Organizatora Konkursu; 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej; 
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6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z 

opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora 

Konkursu uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworu. 

 

Jako autor utworu gwarantuję, że utwór jest mojego autorstwa i że w związku z wykonaniem 

utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora 

Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Organizatora 

Konkursu zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub 

majątkowych, Uczestnik konkursu: 

a. podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora Konkursu jak i osób 

trzecich; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu 

po stronie Organizatora  i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora 

Konkursu w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym 

koszty obsługi prawnej; 

c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich 

majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji przedmiotowego Konkursu, w szczególności w zakresie 

wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

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

 

 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

Miejscowość, data 

Podpis uczestnika Konkursu 

 


