
Regulamin konkursu „Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Start-upy dla utrzymania ruchu i remontów”, zwanego dalej 

Konkursem, jest BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Fundatorem nagród jest Organizator. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w dniach od 15.02.2018 roku do 

06.06.2018 roku z podziałem na etapy opisane w niniejszym Regulaminie. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie  

1. Uczestnik składa Pracę Konkursową w formie opisowej na formularzu zgłoszenia 

udostępnionym przez Organizatora. 

2. Prawa i obowiązki odnoszące się w treści niniejszego Regulaminu do Uczestnika, odnoszą się 

do każdego zespołu jako całości, w szczególności prawa do nagrody.  

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest wskazać jeden adres poczty e-mail do korespondencji we 

wszelkich sprawach związanych z Konkursem.  

4. Złożenie oświadczenia na ten adres e-mail będzie skuteczne wobec całego zespołu; 

oświadczenia otrzymane z tego adresu e-mail traktowane będą jako złożone w imieniu całego 

zespołu.  

5. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie każdego Uczestnika, który nie 

spełnia wymogów udziału w Konkursie, narusza niniejszy Regulamin lub przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie  

1. Konkurs podzielony jest na 3 etapy:  

• etap I – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu i ich weryfikacja (trwa od 15.02.2018 r. do 

30.03.2018 r.),  

• etap II – wybór najlepszych 5 zgłoszeń Uczestników przez Komisję Konkursową (do 

21.05.2018 r.),  

• etap III – wybór zwycięzcy Konkursu spośród finałowych 5 zgłoszeń Uczestników przez 

Komisję Konkursową i ogłoszenie wyników Konkursu (do 06.06.2018 r.).   

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zarejestrować swoje uczestnictwo w Konkursie 

za pomocą formularza udostępnionego m.in. na stronie www.kierunekchemia.pl, poprzez jego 

poprawne, kompletne i rzetelne wypełnienie i wysłanie do Organizatora na adres chemia@e-

bmp.pl, w terminie od 15.02.2018 r. do 30.03.2018 r. Wypełniony formularz zawierający 

Pracę Konkursową stanowi „Materiał Konkursowy”.  

3. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.  

4. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie 

Uczestnik oświadcza również, że Praca Konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani 

prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a Uczestnik jest w pełni 

uprawniony do jej zgłoszenia do Konkursu. 

5. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 

Organizatora w związku z Pracą Konkursową, przyjmuje na siebie Uczestnik w najszerszym 

dopuszczalnym przez prawo zakresie.  

6. Uczestnicy Konkursu wyłonieni w II etapie są zobligowani do przesłania Pracy Konkursowej 

w formie umożliwiającej prezentację, zawierającą opis zgłaszanego start-upu w terminie do 

31 maja 2018 r. na adres mailowy chemia@e-bmp.pl, w jednym z trzech formatów: ppt, pptx, 

pdf. 
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7. Przewidziany czas na prezentacje to 10 minut. 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców  

1. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa wyłoniona przez Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa wybiera 5 najlepszych Prac Konkursowych, które przejdą do III etapu 

Konkursu. 

3. Spośród 5 autorów najlepszych Prac Konkursowych wybrany zostanie Laureat Konkursu, 

który jako jedyny wygłosi prezentację podczas finału na forum XI Konferencji Naukowo-

Technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym. 

4. Organizator do 10.06.2018 r. zamieści na stronie www.kierunekCHEMIA.pl wyniki 

Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną również ogłoszone publicznie podczas finału Konkursu. 

§ 5. Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są:  

a) Laureat Konkursu, którego Praca Konkursowa zajmie I miejsce w Konkursie, przedstawi 

prezentację konkursową podczas XI Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i 

Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym w dniu 6 czerwca 2018 roku. Przewidziany 

czas na prezentacje to 10 minut. Prezentacja zostanie wygłoszona we wskazanym przez 

Organizatora bloku tematycznym konferencji. 

b) Dla czterech finalistów Konkursu oraz Laureata Organizator zapewnia bezpłatny udział w XI 

Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym, 

w dniach 4-6 czerwca 2018 roku w Hotelu Mercure Gdynia Centrum i wystawienie swojego 

stoiska o wymiarach maksymalnie 2m2 (2m x 1m). Każdą firmę podczas konferencji na 

stoisku mogą reprezentować maksymalnie 2 osoby. Udział w ww. konferencji nie obejmuje 

noclegu. 

c) Organizator zapewnia Kampanię Medialną, poprzez umieszczenie artykułu Laureata 

Konkursu we wskazanym przez Organizatora numerze magazynu Chemia Przemysłowa o 

charakterze promocyjnym i informacyjnym, który dotyczyć będzie zwycięskiego Pracy 

Konkursowej (objętość maksymalna artykułu to 9 000 znaków ze spacjami). Ponadto 

Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia krótkiej informacji (maksymalnie 3000 

znaków ze spacjami) na portalu: www.kierunekchemia.pl. Wszystkie materiały konieczne do 

realizacji Kampanii Medialnej zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt Laureat 

Konkursu. Laureat Konkursu ponosić będzie pełną odpowiedzialność za dostarczone 

Organizatorowi lub partnerom Organizatora materiały, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez 

możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 

Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, 

chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

3. W przypadku nieobecności finalisty na XI Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i 

Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym, w terminie 4-6 czerwca 2018 r. prawo do 

nagrody przepada. 

§ 6. Ochrona danych osobowych  

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia 

Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i realizacji nagrody.  



2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2002 r., nr 101 poz. 926).  

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

4. Właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego 

danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać 

zaprzestania ich przetwarzania w ogóle.  

5. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien 

osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.  

6. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 

publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości, i kraju, 

w którym zamieszkuje.  

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 

Konkursie. 

§ 7. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa 

polskiego. 

 


