
REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ DOTYCZĄCĄ BUDOWNICTWA 

ENERGOOSZCZĘDNEGO W TECHNOLOGII STEICO. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, 

magisterską zwaną dalej "pracą dyplomową", dotyczącą budownictwa energooszczędnego z 

uwzględnieniem technologii STEICO, pod nazwą „Budownictwo energooszczędne STEICO", zwanego 

dalej „Konkursem”.  

§ 2 

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie firmy STEICO CEE Sp z o.o. oraz na stronie 

internetowej www.steico.com/konkurs. 

§ 4 

Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę 

dyplomową o tematyce określonej w § 8 Regulaminu.  

 

Rozdział II. Organizatorzy, Patroni Honorowi, Partnerzy Honorowi i Partnerzy Konkursu 

§ 5 

Organizatorem i inicjatorem Konkursu jest firma STEICO CEE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Przemysłowej 2, 64-700 Czarnków Polska zwana dalej „Organizatorem”.  

§ 6 

Patronami Honorowymi, Partnerami Honorowymi i Partnerami Konkursu mogą być inne podmioty na 

mocy odrębnych porozumień zawartych przez Organizatora.  

§ 7 

1. Organem doradczym, programowym i opiniodawczym Konkursu jest Kapituła Konkursu 

złożona z 3 osób. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora, a także Patronów 

Honorowych, Partnerów Honorowych lub Partnerów Konkursu.  

 

Rozdział III. Przedmiot Konkursu 

§ 8 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych, w których podjęta 

została tematyka Konkursu, obronionych w szkołach wyższych określonych w § 4 

Regulaminu.  

2. Tematem Konkursu jest wykorzystanie technologii STEICO w budownictwie 

energooszczędnym. Oczekiwane są prace dyplomowe ukazujące co najmniej jeden z 

poniższych aspektów: 

a. specyfikę rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych, 

b. właściwości użytkowe, 

c. wpływ na środowisko, 

d. bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie, 

e. logistyka w budownictwie, 

f. finanse i ekonomia, 

g. prawo i normy budowlane. 
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Rozdział IV. Nagrody dla autorów prac dyplomowych 

§ 9 

1. Pula nagród dla autorów prac dyplomowych w Konkursie składa się z nagród głównych oraz 

nagrody specjalnej.  

2. Nagrody główne stanowią nagrody pieniężne ufundowane przez Organizatora w 

następującym wymiarze:  

a. za I miejsce - 3.000 złotych, 

b. za II miejsce - 2.000 złotych, 

c. za III miejsce - 1.000 złotych.  

3. W przypadku decyzji Kapituły Konkursu o nieprzyznaniu nagrody I, II lub III stopnia, podział 

nagród pieniężnych może być inny od wymienionego w ust. 2.  

4. Nagrodę specjalną stanowi nagroda finansowa w wysokości 3.000 złotych dla Wydziału szkoły 

wyższej za najlepszą pracę.  

5. Realizacja zobowiązań, związanych z przekazaniem przez Organizatora nagród finansowych 

Laureatom, nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty wyłonienia Laureatów.  

6. Organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków 

wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 10 

W przypadku ustanowienia dodatkowego funduszu nagród Kapituła Konkursu na podstawie 

informacji od Organizatora może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród pieniężnych bądź 

niepieniężnych Laureatom i/lub promotorom nagrodzonych prac dyplomowych.  

 

Rozdział V. Zgłaszanie prac do Konkursu 

§ 11 

1. Pracę do Konkursu może zgłosić Autor pracy za pośrednictwem szkoły wyższej 

reprezentowanej przez Dziekana Wydziału lub Promotora. 

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest 

równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie 

akceptacji niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora.  

§ 12 

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie obronione prace dyplomowe, do których 

przysługują Autorowi nieograniczone prawa autorskie.  

4. W Konkursie mogą brać udział prace dyplomowe obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 

roku.  

5. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w 

polskiej wersji językowej, w siedzibie Organizatora lub wysłanie ich na adres Organizatora w 

terminie do 30 lipca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego/nadania przesyłki 

kurierskiej) z dopiskiem: Konkurs „Budownictwo energooszczędne STEICO”  

6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:  

1) płyty CD lub DVD lub innego nośnika danych w standardzie USB, zawierających:  

a. pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie doc, docx lub pdf (w przypadku 

prac napisanych oryginalnie w innym języku niż polski należy przedłożyć pracę 

przetłumaczoną na język polski);  

b. kompletnie wypełnionego, opieczętowanego i podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

Organizatora lub do pobrania w Dziekanacie Wydziału, zawierającego:  



- informacje na temat Autora i jego dane kontaktowe  

- streszczenie (abstract) pracy  

c. potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii dyplomu 

magisterskiego lub wydanego przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) 

zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu w okresie nie 

wcześniejszym niż przed 1 stycznia 2022 r.  

d. potwierdzonej za zgodność przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopii 

promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy. 

§ 13 

Nośniki z pracami zgłoszonymi do Konkursu oraz dokumentacja zgłoszeniowa nie podlegają zwrotowi.  

 

Rozdział VI. Rozstrzygnięcie Konkursu 

§ 14 

1. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu, 

oceniając w szczególności: poprawność opracowania; innowacyjność podejścia do tematu, 

metodologii i sposobu realizacji pracy oraz oryginalność wyników; możliwość wykorzystania 

uzyskanych wyników w praktyce.  

2. Promotorzy zgłoszonych prac konkursowych oraz pracownicy Wydziałów, z których zostały 

nadesłane prace nie mogą być członkami Kapituły Konkursowej.  

3. Każdy z członków Kapituły Konkursu ma do dyspozycji 10 punktów do rozdziału pomiędzy co 

najmniej trzy prace. Kolejność miejsc ustalana jest według ilości uzyskanych punktów.  

4. Autorzy trzech prac z największą liczbą punktów zostaną laureatami konkursu. 

5.  Nagrodę specjalną przyznaje się według kryteriów określonych w § 9 pkt 4 i 5.  

§ 15 

Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.  

§ 16 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali, 

której termin zostanie ogłoszony przez Organizatora na internetowej stronie konkursowej.  

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości również za pośrednictwem strony 

internetowej www.steico.com/konkurs.  

§ 17 

W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Kapitułę Konkursu i/lub któregokolwiek z 

Członków Kapituły Konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny 

sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorom lub na 

mocy ich decyzji Kapitule Konkursu przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem 

nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu 

uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika Konkursu lub do podjęcia decyzji o nie 

przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich 

zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie 

mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 

wyższej.  
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2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

zorganizowanie Konkursu.  

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).  

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez przewodniczącego Kapituły 

konkursu. 


