
REGULAMIN KONKURSU „RobotStudio Challenge 2018” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich przeprowadzany jest 

konkurs pod nazwą „RobotStudio Challenge 2018” (zwany dalej "Konkursem"). 

2. Organizatorem Konkursu jest firma ABB Sp. z o.o.1 (zwana dalej "Organizatorem"). 

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Celem konkursu jest promocja laureata Konkursu oraz rozpowszechnienie wiedzy z 

programowania robotów w programie RobotStudio. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.rschallenge.pl. 

 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do aktualnych na dzień obowiązywania Konkursu 

studentów, którzy w dniu rozpoczęcia Konkursu posiadają status studenta polskiej 

uczelni wyższej studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich w trybie 

stacjonarnym lub niestacjonarnym (zwanymi dalej "Uczestnikiem”). 

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie poniższych warunków: 

a) wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z podaniem przez Uczestnika 

wszystkich wskazanych tam danych oraz złożenie za jego pośrednictwem 

odpowiednich oświadczeń wymaganych przez Organizatora, w tym zgodnie z § 3 

pkt. 8 niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie internetowej 

www.rschallenge.pl (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”), a także uzyskanie od 

opiekuna Symulacji do Konkursu, o którym mowa w pkt. 4 poniżej oświadczenia 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

b) przesłanie przez Uczestnika do Organizatora prawidłowo wypełnionego 

Formularza Zgłoszeniowego, z wymaganymi oświadczeniami, w tym zgodnie z § 

3 pkt. 8 niniejszego Regulaminu wraz z wypełnionym i podpisanym przez 

opiekuna Symulacji do Konkursu, o którym mowa w pkt. 4 poniżej 

oświadczeniem zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu poprzez 

system do zbierania prac konkursowych, do którego link dostępny jest na stronie 

internetowej www.rschallenge.pl w terminie dla składania zgłoszeń Uczestników 

określonym w § 3 pkt. 6 lit. a) niniejszego Regulaminu; 

                                                           
1 ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-713, ul. Żegańska 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod Nr KRS 0000004745 prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-030-44-84, kapitał zakładowy 350.655.734,00 zł, nr GIOŚ E0008536WBW. 
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c) fizyczne przygotowanie symulacji w programie RobotStudio w temacie „Roboty 

w przemyśle elektroniczym” zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej 

„Symulacja”). Symulacja musi spełniać wszystkie wymagania określone 

niniejszym Regulaminem. Uczestnik może nieodpłatnie pobrać wersję 

demonstracyjną programu RobotStudio do przygotowania Symulacji poprzez 

link znajdujący się na stronie internetowej www.rschallenge.pl. Warunki 

licencyjne programu RobotStudio określone zostały pod wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym linkiem; 

d) przesłanie przez Uczestnika do Organizatora Symulacji w terminie określonym w 

§ 3 pkt. 6 lit. a) niniejszego Regulaminu. Uczestnik uprawniony jest do przesłania 

jednej Symulacji, a w przypadku przesłania kilku Symulacji w Konkursie weźmie 

udział Symulacja przesłana najwcześniej. 

3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt. 2 powyżej spowoduje, 

że Uczestnik lub jego Symulacja nie weźmie udziału w Konkursie. W Konkursie nie 

mogą brać udziału obecni (w tym w okresie obowiązywania Konkursu) pracownicy, 

stażyści lub praktykanci Organizatora, ani także obecni (w tym w okresie 

obowiązywania Konkursu) pracownicy, stażyści lub praktykanci podmiotów trzecich 

współpracujących z Organizatorem dla projektu objętego niniejszym Regulaminem, 

jak również członkowie rodzin Jury Konkursowego. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu w Formularzu Zgłoszeniowym musi wskazać swojego 

opiekuna Symulacji do Konkursu, którym ma być wykładowca/ pracownik naukowy 

pracujący na uczelni, na której studiuje Uczestnik na jednym z kierunków wskazanych 

w pkt. 2 powyżej (zwany dalej „Opiekunem”) i uzyskać od takiego Opiekuna 

wypełnione i podpisane przez niego oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenie Opiekuna do Konkursu, w tym złożenie przez Opiekuna oświadczenia 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu odbywa się za zgodą 

Opiekuna i na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. Przez złożenie oświadczenia 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu Opiekun wyraża zgodą na 

wzięcie udziału w Konkursie w charakterze Opiekuna zgodnie z niniejszym 

Regulaminem i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), 

w celu przeprowadzenia lub realizacji Konkursu. Administratorem tych danych 

osobowych będzie Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

konieczne do wzięcia udziału w Konkursie w charakterze Opiekuna. Opiekunowi, 

który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich 

poprawiania oraz żądania usunięcia. 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez 

Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i innych oświadczeniach oraz żądania 

uzupełnienia danych w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uzupełnienia 

danych we wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wykluczeniem 

Uczestnika z Konkursu. 
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§ 3 PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 26 marca 2018 roku i kończy się 14 czerwca 2018 roku, 

z uwzględnieniem harmonogramu Konkursu, o którym mowa w pkt. 6 poniżej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia, skrócenia lub przedłużenia 

Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym Organizator niezwłocznie 

poinformuje na stronie internetowej www.rschallenge.pl. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie po spełnieniu warunków 

niniejszego Regulaminu trzech Laureatów tj. trzech Uczestników, którzy w ramach 

przesłanej Symulacji wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawszą, autorską, 

innowacyjną i oryginalną Symulację. Kryteria oceny Symulacji zostały wskazane 

odpowiednio w pkt. 12, 13 i 15 poniżej. 

3. Motywem przewodnim Konkursu jest „Roboty w przemyśle elektronicznym”.  

4. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap jest otwarty dla wszystkich 

Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa, o których mowa w § 2 niniejszego 

Regulaminu. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w 

szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz 

wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną 

dalej: „Jury Konkursowym”). W skład Jury Konkursowego wejdzie 8 osób 

delegowanych przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są 

ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Jury Konkursowe wybierze według swojego 

uznania i na podstawie kryteriów oceny wskazanych odpowiednio w pkt. 12, 13 i 15 

poniżej trzy zwycięskie Symulacje. 

5. Decyzję o zakwalifikowaniu do drugiego i trzeciego etapu Konkursu podejmuje Jury 

Konkursowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury 

Konkursowego w kolejnych etapach Konkursu. Z posiedzenia Jury Konkursowego 

będzie sporządzany protokół. Protokół z posiedzenia Jury zawiera następujące 

informacje: datę posiedzenia Jury, listę obecności członków Jury oraz podpisy 

członków Jury. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym harmonogramem:  

a) I etap: 26.03.2018 roku – 31.05.2018 roku – Przyjmowanie zgłoszeń i Symulacji; 

b) II etap: 1.06.2018 roku – 8.06.2018 roku – Wybór najlepszych 3 Symulacji przez 

Jury Konkursowe; 

c) III etap: 14.06.2018 roku – Wielki Finał – Prezentacja Symulacji. 

7. Etap pierwszy obejmuje przyjmowanie zgłoszeń Uczestników zgodnie z niniejszym 

Regulaminem oraz polega na przygotowaniu i przesłaniu przez Uczestnika do 

Organizatora zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu Symulacji najpóźniej do 

31.05.2018 roku do godziny 23:59. Symulacja musi spełniać łącznie następujące 

kryteria: 



a) Kryterium typu robotów: Symulacja musi zawierać przynajmniej 1 robota ABB 

typu SCARA i przynajmniej jednego robota sześcioosiowego ABB; 

b) Kryterium operacje: Symulacja musi przedstawiać roboty w następujących 

pracach – montaż lub testowanie lub inspekcja oraz pakowanie lub paletyzacja. 

c) Kryterium produktu: Produkt zastosowany w symulacji (detal) to jeden z trzech 

zaproponowanych: telefon komórkowy, telewizor plazmowy lub tablet. 

d) Kryterium możliwości programu RobotStudio: w symulacji musi zostać 

wykorzystany moduł fizyki. 

Wytyczne dotyczące Symulacji: 

- Pliki muszą być w postaci spakowanej (format *.rspag);  

- Symulacja musi zostać przygotowana w wersji programu RobotStudio i RobotWare 

6.03.02 (lub nowszej); 

- Symulacja musi być gotowa do uruchomienia od razu po rozpakowaniu i musi 

działać ciągle (bez zatrzymywania i resetowania do stanu pierwotnego); 

- do Symulacji uczestnik musi załączyć RS Viewer z lotu ptaka z punktami 

charakterystycznymi; 

- Przy otwarciu pliku z Symulacją powinno być okno startowe z powitaniem (imieniem 

i nazwiskiem autora) i z nagraną Symulacją. 

Do plików Symulacji musi zostać załączony opis wykonanej Symulacji – wypełniony 

formularz, który dostępny jest na stronie internetowej www.rschallenge.pl, 

przygotowany przez Organizatora. Przesłane Symulacje w formacie innym niż 

wymagane zgodnie powyższym lub bez opisu wykonanej Symulacji nie wezmą udziału 

w Konkursie. 

8. Uczestnicy będą zobowiązani załączyć w zgłoszeniu oświadczenie, iż projekt 

przedstawiony w Konkursie jest pracą unikalną i w całości stworzoną przez 

Uczestnika. 

9. Zgłoszenia niespełniające któregokolwiek z kryteriów określonych w niniejszym 

Regulaminie nie będą rozpatrywane.  

10. Uczestnikom do momentu nadsyłania Symulacji Organizator zapewnia możliwość 

kontaktu z ekspertem w obszarze programu RobotStudio, w którym Uczestnicy będą 

pracować nad tworzeniem Symulacji. Kontakt z ekspertem odbywa się poprzez 

skrzynkę mailową: rschallenge@pl.abb.com. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikami celem zadania pytań 

dotyczących nadesłanych Symulacji. 

12. Do drugiego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 10 (słownie: 

dziesięć) Symulacji. Jury Konkursowe wyłoni je na podstawie następujących 

kryteriów:  
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 Zgodność pomysłu z tematem i celem Konkursu (warunek konieczny); 

 Wykorzystanie narzędzi programu RobotStudio – znajomość programu 

(40%);  

 Oryginalność i atrakcyjność pomysłu (30%);  

 Ogólna ocena Jury (20%);  

 Możliwość wprowadzenia rozwiązania w życie wraz z oceną wymagań 

biznesowych (10%);  

a informacja na ten temat zostanie przekazana bezpośrednio do Uczestników 

Konkursu, których Symulacje zostały zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu 

telefonicznie lub drogą elektroniczną i ogłoszona na stronie internetowej 

www.rschallenge.pl najpóźniej 8 czerwca 2018 roku. Zgłoszone Symulacje nie będą 

losowane. 

13. Etap drugi polega na wyborze przez Jury Konkursowe najlepszych 3 (słownie: trzech) 

Symulacji spośród 10 (słownie: dziesięciu) wyłonionych zgodnie z pkt. 12 na 

podstawie tych samych kryteriów, co w pierwszym etapie Konkursu (pkt. 12 

powyżej). Najlepsze 3 (słownie: trzy) Symulacje zostaną wybrane do dnia 8 czerwca 

2018 roku. Wyłonieni w głosowaniu Jury Konkursowego 3 (słownie: trzej) Laureaci 

zostaną zaproszeni do Wielkiego Finału Konkursu tj. trzeciego etapu. Informacja na 

ten temat zostanie przekazana bezpośrednio do Laureatów Konkursu, których 

Symulacje zostały zakwalifikowane do Wielkiego Finału Konkursu (tj. trzeciego 

etapu) telefonicznie lub drogą elektroniczną i ogłoszona na stronie internetowej 

www.rschallenge.pl najpóźniej 8 czerwca 2018 roku. Symulacje nie będą losowane. 

14. Wielki Finał Konkursu (tj. trzeci etap) odbędzie się 14 czerwca 2018 roku. w siedzibie 

Organizatora w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1 i polegać będzie na prezentacji 

przygotowanej przez siebie Symulacji oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania 

ekspertów ze strony Organizatora. Organizator dopuszcza, aby prezentacja 

Symulacji w Wielkim Finale (tj. trzecim etapie) odbyła się w języku angielskim (poza 

językiem polskim).  

15. Miejsca Laureatów Konkursu zostaną przyznane przez Jury Konkursowe w Wielkim 

Finale (tj. trzecim etapie) na podstawie takich kryteriów, jak:  

 Jakość projektu i pomysłu (25%);  

 Funkcjonalność rozwiązania i użyte narzędzia w programie RobotStudio 

(25%);  

 Prezentacja Symulacji (25%);  

 Poprawność odpowiedzi Laureata na zadawane pytania (25%);  

a informacja na ten temat zostanie przekazana bezpośrednio do Laureatów 

Konkursu podczas Wielkiego Finału (tj. trzeciego etapu) i ogłoszona na stronie 

internetowej www.rschallenge.pl. Miejsca Laureatów Konkursu nie będą losowane. 
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16. Symulacja, prezentacje oraz opisy przekazywane Organizatorowi w trakcie 

Konkursu, powinny być opracowane w języku polskim lub angielskim – wybór języka 

nie będzie miał wpływu na oceny w kolejnych etapach.  

 

§ 4 NAGRODY  

 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne oraz rzeczowe.  

2. Nagrody zostaną przyznane 3 (słownie: trzem) Laureatom w zależności od miejsca 

zajętego w trzecim etapie (Wielkim Finale) zgodnie z poniższym schematem:  

a) I miejsce: 7 000 zł oraz możliwość odbycia 1-miesięcznego stażu w dziale robotyki 

u Organizatora w Warszawie (dla Studenta) oraz 4 000 zł (dla Opiekuna); 

b) II miejsce: 5 000 zł (dla Studenta) oraz 3 000 zł (dla Opiekuna); 

c) III miejsce: 3 000 zł (dla Studenta) oraz 2 000 zł (dla Opiekuna). 

Dla wszystkich 10 Uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu 

Konkursu przewidziane są zestawy gadżetów ABB do kwoty maksymalnie 150 zł na 

Uczestnika. 

 

3. Nagrody pieniężne zostaną wręczone osobom nagrodzonym lub osobom 

umocowanym do odbioru nagrody w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 

Organizator zastrzega sobie prawo pobrania z kwoty nagrody podatku 

dochodowego wg właściwej stawki określonej ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).  

4. Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia wydania nagrody rzeczowej od 

otrzymania od osoby nagrodzonej kwoty tytułem podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Organizator zastrzega sobie także prawo przyznania osobie nagrodzonej 

dodatkowej nagrody pieniężnej, której wartość nie przekroczy kwoty będącej 

wynikiem algorytmu: Nx10%/90%, gdzie N=wartość części rzeczowej nagrody. W 

przypadku przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej, organizator zastrzega sobie 

prawo potrącenia z niej kwoty na poczet należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

5. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe 

oraz na ekwiwalent pieniężny. Laureaci i Opiekunowie Konkursu nie mogą przenieść 

prawa do nagrody na inne podmioty, a Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść 

prawa do zestawu gadżetów na inne podmioty. 

6. Nagrody rzeczowe (zestawy gadżetów) zostaną wysłane do nagrodzonych kurierem 

lub pocztą na adres wskazany przez nagrodzonych, a trzem Laureatom zostaną 

wręczone podczas Wielkiego Finału (tj. trzeciego etapu) w dniu 14 czerwca 2018 roku 

w Warszawie.  

7. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na wskazane konta bankowe w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania numerów kont bankowych Laureatów i Opiekunów, lecz nie 

wcześniej niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu podczas Wielkiego Finału 

(tj. trzeciego etapu).  



8. W przypadku osób nagrodzonych niebędących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej 

w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie 

niższej od ustawowej stawki podatku lub niepobranie podatku w oparciu o stosowną 

umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania uzależnione jest od przedstawienia 

przez osobę nagrodzoną Organizatorowi ważnego certyfikatu rezydencji w 

rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).  

9. Zwycięzca Konkursu ma możliwość skorzystania z odbycia płatnego, miesięcznego 

stażu w dziale robotyki u Organizatora w Warszawie. Staż musi zakończyć się 

maksymalnie do 31.12.2018 roku. Termin rozpoczęcia stażu musi zostać uzgodniony 

z Organizatorem. Po upływie terminu wskazanego w zadaniu poprzedzającym 

nieodbyty staż przepada.  

 

§ 5 PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 

1. W Konkursie mogą brać udział jedynie te Symulacje, które są wynikiem indywidualnej 

pracy twórczej Uczestników, które nie naruszają praw osób trzecich oraz wolne są od 

wad prawnych, w tym posiadają wszelkie prawa, w tym w szczególności autorskie 

prawa majątkowe do przesyłanych pomysłów i rozwiązań. Z chwilą zgłoszenia 

propozycji Symulacji do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne 

korzystanie z Symulacji przez Organizatora dla celów konkursowych, promocyjnych i 

w ramach działalności Organizatora. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na 

wykorzystywanie znaków towarowych, nazw, oznaczeń, wzorów i symboli 

stanowiących o oznaczeniu Uczestnika, do jakich Uczestnikowi przysługują 

jakiekolwiek prawa, bez odrębnego wynagrodzenia w celach związanych z 

organizacją, przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu, a także publikacją 

wyników Konkursu, realizacją nagrody w Konkursie, a także w ramach prowadzonej 

działalności przez Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona terytorialnie, 

ani czasowo. Organizatorowi przysługuje prawo udzielenia dalszej zgody w tym 

zakresie osobom działającym na jego zlecenie, w tym w celach wyżej określonych. 

3. Z chwilą przesłania do Organizatora Symulacji, prezentacji i innych dokumentów 

stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich 

i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) następuje ostateczne 

przeniesienie przez Uczestnika Konkursu na Organizatora, majątkowych praw 

autorskich do korzystania i rozporządzania przesłaną Symulacją, prezentacją i innymi 

dokumentami stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) - (w 

szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać Symulację, 

prezentacje i inne dokumenty każdą techniką - w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, dokonywać obrotu 

wszystkimi przysługującymi mu prawami do Symulacji, prezentacji i innych 

dokumentów, rozporządzać i wykorzystywać je w ramach prowadzonej przez siebie 

działalności). W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych autorowi, 

poza uprawnieniem do uzyskania nagrody, nie przysługują żadne inne roszczenia do 



Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły. Organizator 

jest uprawniony do korzystania Symulacji, prezentacji i innych dokumentów w 

sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych 

Uczestnika. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do 

Konkursu. 

4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z 

naruszaniem praw autorskich do Symulacji, prezentacji lub innych dokumentów, o 

których mowa w pkt. 3 powyżej, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia 

przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio 

przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, 

zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym 

odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty 

polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez 

Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie 

możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

5. Ponadto zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), Uczestnicy 

Konkursu wyrażają nieodpłatną zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich 

wizerunku, wypowiedzi w całości lub w części, a także ich opracowań przez 

Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora, bez ograniczenia 

czasowego, terytorialnego i ilościowego, utrwalonego na fotografiach / filmie 

powstałych podczas Wielkiego Finału Konkursu (tj. trzecim etapie) w siedzibie 

Organizatora w dniu 1 czerwca 2017 roku. bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, a także w zestawieniu z wizerunkami i wypowiedziami innych osób. 

Powyższa zgoda dotyczy w szczególności: utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami, rozpowszechniania oraz publikowania w/w 

materiałów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w 

następujących celach:  

a) promocyjnych, np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej ABB i stronach 

partnerów medialnych wydarzenia; 

b) prezentowania, np. w folderach / w papierowej i elektronicznej wersji 

wewnętrznych magazynów ABB / stronie intranetowej ABB / w galerii zdjęć na 

stronie intranetowej ABB.  

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na informowanie uczelni i/lub mediów o 

kwalifikacji do kolejnych etapów Konkursu (publikacja danych: nazwa zespołu, 

imiona, nazwiska członków zespołu, nazwy uczelni i wydziałów).  

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz promocją 

Konkursu, a także publikacją wyników, realizacją nagrody w Konkursie, danymi 

podanymi przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i innych oświadczeniach 

dla ich rozpowszechniania lub wykorzystywania przez Organizatora w celach 

marketingowych, jak również w ramach oznaczenia Uczestnika lub osób 

upoważnionych do występowania w jego imieniu. Przez podanie danych osobowych 

osób upoważnionych do działania w imieniu Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że 

uzyskał zgodę na podanie tych danych w celu określonym w niniejszym punkcie 

najpóźniej w chwili złożenia Organizatorowi Formularza Zgłoszeniowego. 



Administratorem tych danych będzie Organizator. Każdy Uczestnik biorąc udział w 

Konkursie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych 

osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do 

swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu 

w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw 

Uczestników. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania 

na stronie internetowej www.rschallenge.pl. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji 

elektronicznej, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza z wadliwego 

działania systemu informatycznego Uczestnika lub działania sieci Internet. 

3. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do 

Organizatora na adres: rschallenge@pl.abb.com w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 

daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 

dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany podać w tytule emaila 

Reklamacja RobotStudio Challenge 2018. W emailu należy ponadto podać dane 

Uczestnika, adres do korespondencji, opis reklamacji wraz z uzasadnieniem. O 

zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data nadania korespondencji 

email. Rozpatrywanie reklamacji Uczestników należy do kompetencji Jury 

Konkursowego. Decyzja Jury Konkursowego w przedmiocie rozstrzygnięcia 

reklamacji jest ostateczna. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji przez Jury 

Konkursowe przyznanie bądź realizacja nagrody, mogą zostać wstrzymane. 

4. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego zachowanie narusza 

prawo, zmierza do obejścia prawa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, narusza 

zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 

5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, próby 

wyłudzenia nagrody, próby wpływania na członków Jury oraz innych działań 

sprzecznych z ideą i celem Konkursu, danemu Uczestnikowi i Opiekunowi nie będzie 

przysługiwała nagroda, nawet mimo wcześniejszego ich przyznania. W wypadku 

takim Uczestnik i Opiekun zostaną wykluczeni z Konkursu, a przyznana nagroda może 

zostać przyznana innemu Uczestnikowi i Opiekunowi przez Jury Konkursowe po 

odbyciu dodatkowego posiedzenia. W razie realizacji nagrody wykluczony Uczestnik 

wraz z Opiekunem zobowiązani są do zwrotu jej równowartości w terminie 7 dni od 

dnia wezwania przez Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub 

utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub 

którym nie mógł zapobiec. 

7. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie 

jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym”, „loterią promocyjną”, 

ani „grą”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) ani żadną 

http://www.rschallenge.pl/


inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do 

przedmiotowej ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

 

Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

Dane Uczestnika Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Numer telefonu 

kontaktowego   

Adres e-mail    

Data urodzenia  

Nazwa uczelni wyższej 

/Wydział/Kierunek, na 

którym studiuje Uczestnik 

oraz rok studiów  

Imię i nazwisko Opiekuna 

Symulacji (pracy) do 

Konkursu „RobotStudio 

Challenge 2018”   

 

Oświadczenia Uczestnika Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

1. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem, zapoznałem się i w całości akceptuję 

Regulamin Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowany przez ABB Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

2. Oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz 

wypełnionych załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym. 

3. Oświadczam, że niniejszym przystępuję do Konkursu „RobotStudio Challenge 

2018” organizowanego przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i zobowiązuje 

się do jego przestrzegania. 

4. Oświadczam niniejszym, że jako Uczestnik zgłaszający i przekazujący Symulacje 

(pracę) do udziału w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018” organizowanego 

przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jestem jej wyłącznym autorem oraz 

posiadam do niej wyłączne i nie obciążone prawa, w tym wszelkie wymagane 

prawem prawa własności intelektualnej. Oświadczam niniejszym, że przekazana 

Symulacja (praca) w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani 



obowiązujących przepisów prawa, w szczególności autorskich praw majątkowych 

i osobistych osób trzecich. Oświadczam, że dostarczona Symulacja (praca) jest w 

pełni oryginalna, unikalna i w całości stworzoną przeze mnie. 

5. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystanie podanych 

przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez ABB Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem 

oraz promocją Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”, a także publikacją 

wyników, realizacją nagrody w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018”. 

Administratorem tych danych będzie ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wobec ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z tytułu naruszenia 

praw własności intelektualnej. W tym praw autorskich osób trzecich lub 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich, zgadzam się na pokrycie ABB Sp. z o.o. 

wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów 

procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego przeciw ABB Sp. z o.o. 

wyroku sądowego lub innego rozstrzygnięcia sprawy.  

7. Potwierdzam niniejszym w pełni wszelkie oświadczenia Uczestnika/Laureata 

zawarte w Regulaminie Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowanego 

przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

 

 

Dane i oświadczenia Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge 

2018” 

 

 Dane Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Numer telefonu kontaktowego  

Adres e-mail  

Nazwa uczelni wyższej, na 

której pracuje Opiekun   

Tytuł naukowy Opiekuna  

Imię i nazwisko Uczestnika, 

którego jestem Opiekunem   

 

Oświadczenia Opiekuna Symulacji (pracy) do Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” 

1. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem, zapoznałem się i w całości akceptuję 

Regulamin Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” organizowany przez ABB Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam niniejszym, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są 

prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

3. Wyrażam niniejszym zgodę na zgłoszenie mnie do Konkursu „RobotStudio 

Challenge 2018” organizowanego przez ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w 

roli Opiekuna Uczestnika przedmiotowego konkursu. 

4. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie, w tym wykorzystanie podanych 

przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez ABB Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem 

oraz promocją Konkursu „RobotStudio Challenge 2018”, a także publikacją 

wyników, realizacją nagrody w Konkursie „RobotStudio Challenge 2018”. 

Administratorem tych danych będzie ABB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

5. Wyrażam niniejszym zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku, wypowiedzi w całości lub w części, a także ich opracowań 



przez ABB Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie lub podmiot działający na zlecenie ABB 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i 

ilościowego, utrwalonego na fotografiach / filmie powstałych podczas Wielkiego 

Finału Konkursu „RobotStudio Challenge 2018” (tj. trzecim etapie) bez obowiązku 

akceptacji produktu końcowego, a także w zestawieniu z wizerunkami i 

wypowiedziami innych osób. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności: 

utrwalania, zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami, 

rozpowszechniania oraz publikowania w/w materiałów bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w następujących celach: (i) 

promocyjnych, np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej ABB i stronach 

partnerów medialnych wydarzenia; (ii) prezentowania, np. w folderach / w 

papierowej i elektronicznej wersji wewnętrznych magazynów ABB / stronie 

intranetowej ABB / w galerii zdjęć na stronie intranetowej ABB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMS AND CONDITIONS of the contest „RobotStudio Challenge 2018” 

§ 1 GENERAL PROVISIONS 

1. These Terms and Conditions set forth the terms and conditions of the contest 

entitled “RobotStudio Challenge 2018” (hereinafter referred to as the “Challenge”). 

2. The Challenge is organised by ABB Sp. z o. o.2 (hereinafter referred to as the 

“Organiser”). The Challenge is organised on the territory of Poland.  

3. The aim of the Challenge is to promote the winner of the Challenge and 

dissemination of knowledge on robot programming in RobotStudio software. 

4. Participation in the Challenge is voluntary.  

5. Participation in the Challenge shall be deemed as an approval of these Terms and 

Conditions. By entering the Challenge the Participant undertakes to comply with all 

the provisions of these Terms and Conditions. 

6. Terms and Conditions of the Challenge are available at the Organiser’s register seat 

and on the website www.rschallenge.pl. 

 

§ 2 CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE CHALLENGE 

1. The Challenge is organised for persons registered as students as of the day of the 

Challenge, who  have a status of a Polish university student of full-time or part-time 

engineering (intramural or extramural studies), bachelor or master studies 

(hereinafter referred to as the “Participant”). 

2. In order to enter the Challenge the Participant must fulfil all of (jointly) the following 

cumulative conditions: 

a) the Participant’s completion of the application form attached as Appendix no 1 

hereto with the Participant’s provision of all the required data indicated in the 

form and thereby making all the statements required by the Organiser, including 

in accordance with § 3 clause 8 of these Terms and Conditions, also available on 

the website www.rschallenge.pl  (hereinafter referred to as the “Application 

Form”), as well as obtaining from the Supervisor of the Simulation for the 

Challenge, referred to in clause 4 below, the statement in accordance with 

Appendix no 2 hereto; 

b) the Participant’s submission of the duly completed Application Form to the 

Organiser, containing the required statements, including in accordance with § 3 

clause 8 of these Terms and Conditions, together with the statement completed 

and signed by the Supervisor of the Simulation for the Challenge, referred to in 

clause 4 below, in accordance with Appendix no 2 hereto, need to be sent by 

system available on the website www.rschallenge.pl  within the deadline for 

                                                           
2 ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, address: Warsaw 04-713, at Żegańska 1 street, entered in the Register of Entrepreneurs of 

the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court 
Register under KRS number 0000004745, Tax ID No (NIP): 526-030-44-84, share capital: PLN 350,655,734.00, GIOŚ No: E0008536WBW. 
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submission of the Participants’ applications specified in § 3 clause 6 letter a) of 

these Terms and Conditions; 

c) physical preparation of the simulation entitled “Robots in electronics industry” 

in  RobotStudio software and in accordance with these Terms and Conditions 

(hereinafter referred to as the “Simulation”). The Simulation must meet all the 

requirements laid down herein. The Participant may download a free demo 

version of RobotStudio software to prepare the Simulation via the link on the 

website www.rschallenge.pl. License terms and conditions of RobotStudio 

software are available under the link specified in the preceding sentence: 

d) the Participant’s submission of the Simulation to the Organiser within the 

deadline specified in § 3 clause 6 letter a) of these Terms and Conditions. The 

Participant shall be entitled to submit one Simulation. In the case of submitting 

several Simulations, the Simulation which has been sent first shall be admitted 

to the Challenge. 

3. Failure to meet any of the conditions specified in clause 2 above shall exclude the 

Participant and/or their Simulation from the Challenge. Existing employees, interns 

or trainees of the Organiser (including during the term of the Challenge) and existing 

(including during the term of the Challenge) employees, interns or trainees of third 

party entities which cooperate with the Organiser on the project covered by these 

Terms and Conditions as well as members of the family of the Challenge Jury cannot 

participate in the Challenge. 

4. Each Participant of the Challenge must indicate their Supervisor of the Simulation 

for the Challenge in the Application Form. The Supervisor shall be appointed among 

lecturers/ scholars working at the university/college where the Participant studies 

in one of the fields listed in clause 2 above (hereinafter referred to as the 

“Supervisor”) and obtain from the Supervisor a completed and signed statement in 

accordance with the specimen attached as Appendix no 2 hereto. 

5. Nomination of the Supervisor to the Challenge, including the Supervisor’s statement 

made in accordance with Appendix no 2 hereto, shall be carried out with the 

Supervisor’s consent and under the sole responsibility of the Participant. By making 

the statement in accordance with Appendix no 2 hereto, the Supervisor expresses 

their consent to participate in the Challenge as the Supervisor in accordance with 

these Term and Conditions and to have their personal data processed in accordance 

with the Act of law from 29th of August 1997 on the protection of personal data 

(Journal of Laws 1997 No 133 item 883 as amended) in order to run and/or execute 

the Challenge. The Organiser shall act as the administrator of this personal data. 

Provision of the personal data shall be voluntary but necessary to participate in the 

Challenge as the Supervisor. The Supervisor who provided their personal data shall 

have the right to review and correct their data and demand that it be deleted. 

6. The Organiser shall have the right to verify the data submitted by the Participant on 

the Application Form and other statements as well as to request that data be 

completed within deadline indicated by the Organiser. Failure to complete the data 

within the deadline indicated by the Organiser shall result in an exclusion of the 

Participant from the Challenge. 
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§ 3 COURSE OF THE CHALLENGE  

1. The Challenge starts on 26th of March 2018 and ends on 14th of June 2018, with 

allowances for the Challenge schedule, referred to in clause 6 below. The Organiser 

reserves the right to discontinue, shorten and/or extend the Challenge at any time 

without stating any reason, which fact shall be immediately communicated by the 

Organiser on the website www.rschallenge.pl. 

2. The Challenge aims at selecting and awarding, after the conditions hereof have been 

met, three Winners, i.e. three Participants who, within the frame of the submitted 

Simulation, have demonstrated their creativity and who have developed the most 

interesting, original, innovative and unique Simulation. Evaluation criteria for the 

Simulation are indicated respectively in clauses 12, 13 and 15 below. 

3. The leading motive of the Challenge is “Robots in electronics industry”.  

4. The Challenge consists of three stages. The first stage is open to all Participants 

meeting the participation criteria specified in § 2 of these Terms and Conditions. In 

order to ensure the proper organisation and course of the Challenge, in particular, in 

order to assess correctness of applications and to select the Winners of the 

Challenge, the Organiser shall appoint a challenge committee (hereinafter referred 

to as: the “Challenge Jury”). The Challenge Jury shall be composed of 8 persons 

delegated by the Organiser. Decisions of the Challenge Jury shall be final and not 

subject to appeals. The Challenge Jury shall select, at its own discretion and on the 

basis of the evaluation criteria indicated respectively in clauses 12, 13 and 15 below, 

three winning Simulations. 

5. Qualification to the second and third stage of the Challenge shall be decided by the 

Challenge Jury. The Organiser reserves the right to change the Challenge Jury 

composition in the subsequent stages of the Challenge. Minutes shall be drawn up 

after each Challenge Jury meeting. Minutes of the Jury meeting shall contain the 

following information: date of the Jury meeting, attendance list of the Jury members 

and signatures of the Jury members. 

6. The Challenge will be executed in accordance with the following schedule:  

a) Stage 1: 26th of March 2018 – 31st of May 2018 - Acceptance of applications and 

Simulations; 

b) Stage 2: 1st of June 2018 – 8th of June 2018 – Selection of the 3 best Simulations by 

the Challenge Jury; 

c) Stage 3: 14th of June 2018 – Grand Finale – Presentation of the Simulation. 

7. The first stage involves acceptance of the Participants’ applications in accordance 

with these Terms and Conditions and consist in the Participant’s preparation of the 

Simulation and submission of the Simulation to the Organiser in accordance with the 



conditions hereof by 31st of May 2018 to 23:59 hrs at the latest. The Simulation must 

meet all (jointly) the following criteria: 

a) Criterion concerning the type of robots: The Simulation must include at least 1 

ABB SCARA type robot and at least 1 six-axis ABB robot; 

b) Criterion concerning operations: The Simulation must present the robots 

performing the following works – assembly or testing or inspection and 

packaging or palletization. 

c) Criterion concerning product: Product that will be used in Simulation (detal) is 

one of three proposed: mobile phone, plasma tv or tablet. 

d) Criterion concerning RobotStudio tools: Simulation must show that physiscs 

modul was used. 

 

Guidelines for the Simulation: 

 The files must be zipped (*.rspag format);  

 The Simulation must be prepared in RobotStudio software and RobotWare 

software, build 6.03.02 (or newer); 

 The Simulation must be ready to launch immediately after unzipping and must 

operate continuously (without pausing or resetting to its initial state); 

 The Participant must include a bird-eye view image in RS Viewer with 

distinctive spots indicated; 

 On opening of the Simulation file there should appear a startup window with 

a greeting message (containing the author’s full name) and the recorded 

Simulation. 

The Simulation files must be accompanied by a description of the prepared 

Simulation – a completed form prepared by the Organiser, which is available on the 

website www.rschallenge.pl  Simulations submitted in a format other than as 

required above and/or without description of the prepared Simulation will not be 

admitted to the Challenge. 

8. The Participants will be obliged to attach a statement to the submission 

guaranteeing that the project presented within the Challenge is a unique piece of 

work entirely created by the Participant. 

9. Submissions which do not meet any of the criteria specified herein will not be 

processed.  

10. Within the Simulation submission deadline the Organiser will offer the Participants a 

possibility to contact a RobotStudio software expert, with whom the Participants 

will be able to cooperate on development of the Simulation. Contact with the expert 

is effected via e-mail: rschallenge@pl.abb.com. 

11. The Organiser reserves the right to contact the Participants to enquire about the 

submitted Simulations. 
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12. To the second stage of the Challenge maximum 10 (say: ten) Simulations will be 

qualified. The Challenge Jury will select the Simulations on the basis of the following 

criteria:  

 Compliance of the idea with the Challenge subject and aim (mandatory 

requirement); 

 Use of RobotStudio software tools – knowledge of the software (40%);  

 Originality and attractiveness of the idea (30%);  

 General assessment of the Jury (20%)  

 Possibility of implementing the solution and an assessment of the business 

requirements (10%);  

and will communicate that information directly to the Challenge Participants whose 

Simulations have qualified to the second stage of the Challenge, by telephone 

and/or electronically, and publish the information on the website 

www.rschallenge.pl on 8th of June 2018 at the latest. The submitted Simulations will 

not be drawn by lot. 

13. The second stage of the Challenge involves the Challenge Jury’s selection of the 3 

(say: three) best Simulations out of 10 (say: ten) selected in accordance with clause 

12 above on the basis of the same criteria which apply to the first stage of the 

Challenge (clause 12 above). The 3 (say: three) best Simulations will be selected by 

8th of June 2018. The 3 (say: three) Winners selected by the Challenge Jury voting will 

be invited to the Grand Finale of the Challenge i.e. the third stage. The relevant 

information will be communicated directly to the Winners of the Challenge whose 

Simulations have qualified to the third stage of the Challenge, by telephone and/or 

electronically, and published on the website www.rschallenge.pl on 8th of June 2018 

at the latest. The Simulations will not be drawn by lot. 

14. The Grand Finale of the Challenge (i.e. the third stage) will take place on 14th of June 

2018 in the Organiser’s seat in Warsaw at Żegańska 1 street and will consist in a 

presentation of the prepared Simulation and answering questions of the 

Organiser’s experts. The Organiser allows the presentation of Simulation in the 

Grand Finale (i.e. the third stage) to be held in English (apart from Polish).  

15. Winners of the Challenge will be ranked by the Challenge Jury in the Grand Finale (i.e. 

the third stage) on the basis of the following criteria:  

 Quality of the project and idea (25%); 

 Functionality of the solution and the tools used in RobotStudio software 

(25%);  

 Presentation of the simulation (25%);  

 Correctness of the Winner’s answers to the questions (25%);  

http://www.rschallenge.pl/
http://www.rschallenge.pl/


the relevant information will be communicated directly to the Winners of the 

Challenge during the Grand Finale (i.e. third stage) and published on the website 

www.rschallenge.pl. The Winners’ places will not be drawn by lot. 

16. The Simulation, presentations and descriptions provided to the Organiser during 

the Challenge should be prepared in Polish or English – language selection will not 

affect the assessment in subsequent stages.  

 

§ 4 PRIZES  

 

1. Cash and in-kind prizes will be awarded in the Challenge.  

2. The prizes will be awarded to 3 (say: three) Winners depending on the place achieved 

in the third stage (the Grand Finale) in accordance with the following scheme:  

a) 1st place: PLN 7,000 and the opportunity to serve a 1-month internship in the 

Organiser’s robotics department in Warsaw (for the Student) and PLN 4,000 (for 

the Supervisor); 

b) 2nd place: PLN 5,000 (for the Student) and PLN 3,000 (for the Supervisor); 

c) 3rd place: PLN 3,000 (for the Student) and PLN 2,000 (for the Supervisor); 

All 10 Participants who have qualified to the second stage of the Challenge will be 

awarded sets of ABB gadgets up to the amount of PLN 150 per Participant. 

 

3. The Cash prizes will be handed to the awarded participants or people who have been 

authorised to collect the prize under the provisions of the Act of law from 23rd of April 

1964 - the Civil Code (Journal of Laws 1964 no 16 item 93 as amended). The Organiser 

reserves the right to deduct income tax from the prize amount according to the 

applicable rate specified in the Act of law from 26th of July 1991 on Personal Income 

Tax (Journal of Laws 1991 no 80 item 350 as amended).  

4. The Organiser reserves the right to make the issuance of the in-kind prize dependent 

on receipt of the personal tax amount from the awarded participant. Furthermore, 

the Organiser reserves the right to award the awarded participant an additional cash 

prize, the value of which will not exceed the amount resulting from the following 

algorithm: Nx10%/90%, where N=value of the in-kind part of the prize. In the case of 

awarding an additional cash prize, the Organiser reserves the right to deduct a 

respective amount of personal income tax from the cash prize amount. 

5. The in-kind prizes in the Challenge are not subject to exchanging for other in-kind 

prizes or cash equivalents. The Winners and Supervisors of the Challenge may not 

transfer the right to the prize to other entities and the Challenge Participants may 

not transfer the right to sets of gadgets to other entities. 

6. The in-kind prizes (sets of gadgets) will be sent to the awarded participants by 

courier or by post to the address indicated by the awarded participants, and the 

three Winners will receive their prizes during the Grand Finale (i.e. the third stage) on 

14th of June 2018 in Warsaw.  

7. The Cash prizes will be transferred to the indicated bank accounts within 7 days from 

receipt of the Winners’ and Supervisors’ bank account details, however, not earlier 



than within 10 days of announcing the Challenge results at the Grand Finale  (i.e. the 

third stage).  

8. If the awarded participants are not residents of Poland under the Personal Income 

Tax Act, applying a lower tax rate than the statutory tax rate or not deducting any tax 

based on the respective agreement on avoidance of double taxation will depend on 

the awarded participant’s presentation of a valid certificate of residence to the 

Organiser under the Act of law from 26th of July 1991 on Personal Income Tax (Journal 

of Laws 1991 no 80 item 350 as amended).  

9. The Winner of the Challenge will be able to benefit from a monthly paid internship in 

the Organiser’s robotics department in Warsaw. The internship must be completed 

by 31st of December 2018. Date of commencement of the internship must be agreed 

with the Organiser. After the expiry of the time limit indicated in the preceding 

sentence, the unused internship shall be forfeited.  

 

§ 5 COPYRIGHTS AND OTHER RIGHTS 

 

1. Only Simulations which are a result of individual creative work of the Participants, 

which do not violate third Party rights and which are be free from any legal defects, 

including the necessary rights, especially the proprietary copyrights to the 

submitted ideas and solutions, shall be admitted to the Challenge. Upon submitting 

the Simulation for the Challenge, the Participant consents to the free use of the 

Simulation by the Organizer for the purposes of the Challenge and promotion and 

within the framework of the Organizer’s business. 

2. By entering the Challenge the Participant consents to the Organiser’s use of the 

trademarks, names, markings, designs and symbols constituting the Participant’s 

designation, to which the Participant enjoys any rights, without any additional 

remuneration, for the purposes of organisation, running and promotion of the 

Challenge and concerning publication of the Challenge results, execution of the prize 

in the Challenge and within the framework of business carried out by the Organiser. 

This consent shall be without any territorial or temporal limitations whatsoever. The 

Organiser shall have the right to grant further consent in this respect to any persons 

acting on its behalf, including for the purposes specified above. 

3. Upon providing the Organiser with the Simulation, presentation and other 

documents which constitute a work within the meaning of the Act of law from 4th of 

February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 no 24 item 83 as 

amended) the Challenge Participant ultimately transfers to the Organiser the 

author’s economic rights to use and dispose of the submitted Simulation, 

presentation and other documents which constitute a work within the meaning of 

the Act of law from 4th of February 1994 on copyright and related rights (Journal of 

Laws 1994 no 24 item 83 as amended) in all fields of exploitation specified in Act of 

law from 4th of February 1994 on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 

no 24 item 83 as amended) - (in particular, the Organiser shall be entitled to fix and 

reproduce the Simulation, presentations and other documents using any technique 

- including by printing, reprography, magnetic recording and digital technique, trade 

all the enjoyed rights to the Simulation, presentation and other documents and to 

use and dispose of them within the framework of the Organizer’s business). In 

connection with the transfer of the proprietary copyrights, the author, apart from 



their right to receive an award, shall not be entitled to any other claims against the 

Organiser and/or against the third parties which subsequently acquired those 

rights. The Organiser shall be entitled to use the Simulation, presentations and other 

documents in an anonymous way - without the need to provide particulars of the 

Participant every time. The Participant accepts these conditions by entering the 

Challenge. 

4. In case of any claims against the Organiser regarding violation of copyrights to the 

Simulation, presentations and/or other documents referred to in clause 3 above 

vested in third parties and/or in case of litigation against the Organiser in this 

respect, the Participant shall immediately join the dispute taking side of the 

defendant, release the Organiser from any claims, satisfy any recognised or validly 

adjudicated claims of the claimant (including damages and compensation), cover all 

costs of litigation and/or costs of amicable resolution of the case and cover the 

dispute-related legal costs incurred and documented by the Organiser and take all 

possible steps to reinstate compliance with the law. 

5. Furthermore, pursuant to the provisions of the Act of law from 4th of February 1994 

on copyright and related rights (Journal of Laws 1994 no 24 item 83 as amended), the 

Challenge Participants grant a free-of-charge consent to have their image, 

statements (in whole or in part) and derivative versions thereof used and 

disseminated by the Organiser or by a body acting on behalf of the Organiser, 

without any temporal, territorial and quantitative limitations, captured on 

photographs/ video made during the Grand Finale of the Challenge (i.e. the third 

stage) in the Organiser’s seat on 14th of June 2018 without an obligation to accept 

the final product, and in combination with the images and statements of other 

persons. The above consent applies in particular to: storing and copying using any of 

the currently available techniques, disclosing and publishing of the above materials 

without the requirement of approval in each case, including for the following 

purposes:  

a) promotion, e.g. by publishing on the ABB website and websites of media partners 

of the event; 

b) presentation, e.g. in folders / as a hard copy or electronic copy of internal ABB 

newsletters / on the website / in the photo gallery on the ABB website.  

6. The Challenge Participants grant their consent to informing a given university and/or 

the media about being qualified to the subsequent stages of the Challenge 

(publishing data: name of the team, names and surnames of team members, names 

of universities and faculties).  

7. By entering the Challenge, the Participant consents to have their personal data 

processed for the purposes of organisation, running and the promotion of the 

Challenge and concerning publication of the Challenge results, execution of the prize 

in the Challenge, data provided by the Participant in the Application Form and in 

other statements for data distribution and/or use by the Organiser for marketing 

purposes as well as for indication of the Participant or persons authorised to act on 

the Participant’s behalf. By providing personal data of the persons authorised to act 

on the Participant’s behalf, the Participant declares to have obtained a consent to 

disclose the data for the purpose set out in this clause at the time of submitting the 

Application Form to the Organiser at the latest. The Organiser shall act as the 



administrator of this data. By participating in the Challenge, each Participant also 

agrees to processing of the said personal data by the Organiser to the 

aforementioned extent. Provision of the personal data shall be voluntary but 

necessary to participate in the Challenge. The Participant who provided their 

personal data shall have the right to review and correct their data and demand that 

it be deleted. 

 

§ 6 FINAL PROVISIONS 

1. These Terms and Conditions constitute the only document defining the terms and 

conditions of the Challenge. The Organiser shall be entitled to amend these Terms 

and Conditions at any time, in so far as it does not deteriorate the Participants’ 

rights. The amended text of these Terms and Conditions shall apply from the date of 

its publication on the website www.rschallenge.pl. 

2. The Organiser shall not be liable for any irregularities in electronic communications 

due to reasons beyond its control, in particular for defective operation of the 

Participant’s IT system or the Internet malfunctions. 

3. Any complaints related to the Challenge shall be reported to the Organiser in writing 

to the address: rschallenge@pl.abb.com not later than within 7 days from the date 

of occurrence of the basis of the complaint, and in any case not later than within 7 

days from the date of closure of the Challenge. The Participant shall be obliged to 

enter “Complaint RobotStudio challenge 2018” in the email subject. The email shall 

also specify particulars of Participant, address for correspondence, description and 

substantiation of the complaint. The date of sending the email shall determine the 

validity of the complaint. The Participants’ complaints participants shall be examined 

by the Challenge Jury. The Challenge Jury’s decision on the outcome of the complaint 

shall be final. Until the Challenge Jury has resolved the complaint, the award or 

execution of the prize may be suspended. 

4. The Organiser may exclude from the Challenge the Participant whose conduct 

violates the law, seeks to circumvent the law, constitutes an act of unfair 

competition, infringes principles of social coexistence and/or public morality. 

5. In case of any actions inconsistent herewith, attempts at extorting the prize, 

attempts at influencing the Jury and other actions contrary to the spirit and aim of 

the Challenge, the Participant and the Supervisor shall not be entitled to receive the 

prize, even if such prize has already been awarded to them. In that case the 

Participant and the Supervisor shall be excluded from the Challenge and the 

Challenge Jury, after an additional meeting, may grant the awarded prize to another 

Participant and Supervisor. In the event of execution of the prize the excluded 

Participant and the Supervisor shall be required to reimburse its equivalent within 7 

days from receiving a request from the Organiser. 

6. The Organiser shall not be liable for events preventing the Organiser from 

conducting the Challenge properly or hindering the same, which the Organiser could 

not foresee and/or prevent. 

7. This Challenge, the terms and conditions of which are defined by the Organiser 

above, is not a “game of chance”, “raffle”, “parimutuel betting”, “promotional lottery” 

or “game”, the outcome of which depends on chance (drawing lots) or any other form 
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provided for in the Act of law from 19th of November 2009 on Gambling (Journal of 

Laws of 2009 No 201, item 1540, as amended) and implementing regulations thereto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 1 to the Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018” 

 

Application Form to the “RobotStudio Challenge 2018” 

“RobotStudio Challenge 2018” Participant Information 

  

Full name  

Address of residence   

Contact telephone number   

E-mail   

Date of birth  

Name of college or 

university / faculty / major 

and the year of studies of 

the Participant  

Full name of the 

“RobotStudio Challenge 

2018” Simulation (Work) 

Tutor   

 

“RobotStudio Challenge 2018” Participant Representations 

1. I hereby represent that I received, read and fully accept the Terms and Conditions 

of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its 

registered office in Warsaw. 

2. I hereby represent that information contained in the application form and 

appendices to it are true, accurate and complete. 

3. I hereby represent that I want to take part in the “RobotStudio Challenge 2018” 

organized by ABB Sp. z o.o., with its registered office in Warsaw and undertake to 

observe its Terms and Conditions. 

4. I hereby represent that as a Participant, who submits and passes over the 

Simulation (Work) for the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z 

o.o., with its registered office in Warsaw, I am the sole author and have exclusive 

rights to it, not burdened with anything, including all required intellectual 

property rights. I hereby represent that submitted Simulation (Work) in no way 

affects the rights of third parties or applicable laws, in particular any proprietary 



and moral copyrights of any third party. I hereby represent that the submitted 

Simulation (Work) is absolutely genuine, unique and fully created by me. 

5. I hereby give my consent to process, including to use, personal information 

provided by me in accordance with the Act of 29 August 1997 on personal data 

protection (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883, as amended) by ABB Sp. z 

o.o. with its registered office in Warsaw, for the purpose of organizing, carrying 

out and promoting the "RobotStudio Challenge 2018", as well as to publish the 

results and implement the awards in the "RobotStudio Challenge 2018". The data 

administrator shall be ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. 

6. If any third party raises a claim against ABB Sp. z o.o. with its registered office in 

Warsaw, resulting from the breach of any intellectual property rights, including 

third party copyrights or any other third party rights, I agree to cover all damages 

and all costs incurred by ABB Sp. z o.o., including costs of litigation and the 

consequences of a court ruling or other resolution of the case against ABB Sp. z 

o.o. 

7. I hereby confirm all representations of the Participant / Laureate contained in the 

Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. 

z o.o., with its registered office in Warsaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 2 to the Terms and Conditions of the “RobotStudio Challenge 2018” 

 

 

Data and Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work) 

Tutor 

 

 Data and Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work) 

Tutor 

 

Full name  

Address of residence  

Contact telephone number  

E-mail  

Name of the college / 

university where the Tutor is 

employed   

Academic title of the Tutor  

Full name of the Participant 

who I am a Tutor of   

 

Representations of the “RobotStudio Challenge 2018” Simulation (Work) Tutor 

1. I hereby represent that I received, read and fully accept the Terms and Conditions 

of the “RobotStudio Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its 

registered office in Warsaw, and I undertake to observe them. 

2. I hereby represent that information contained in this document are true, accurate 

and complete. 

3. I hereby give my consent to be put forward to take part in the “RobotStudio 

Challenge 2018” organized by ABB Sp. z o.o., with its registered office in Warsaw 

as a Tutor of the Participant of this Contest. 

4. I hereby give my consent to process, including to use, personal information 

provided by me in accordance with the Act of 29 August 1997 on personal data 

protection (Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883, as amended) by ABB Sp. z 

o.o. with its registered office in Warsaw, for the purpose of organizing, carrying 

out and promoting the "RobotStudio Challenge 2018", as well as to publish the 

results and implement the awards in the "RobotStudio Challenge 2018". The data 

administrator shall be ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. 

5. I hereby give my consent to my image and my statements, in whole or in part, as 

well as derivative versions thereof, to be used and distributed free of charge by 



ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw or any entity acting on the 

behalf of ABB Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, without any temporal, 

territorial and quantitative limitations, captured on photographs / video made 

during the Grand Finale of the “RobotStudio Challenge 2018” (i.e. the third stage), 

without an obligation to accept the final product, and in combination with the 

images and statements of other persons. The above consent applies in particular 

to: storing and copying using any of the currently available techniques, disclosing 

and publishing of the above materials without the requirement of approval in 

each case, including for the following purposes: (i) promotion, e.g. by publishing 

them on the ABB website and websites of media partners of the event; (ii) 

presentation, e.g. in folders / as a hard copy or electronic copy of internal ABB 

newsletters / on the intranet page / in the photo gallery on the intranet page of 

ABB. 

 

 

 


