REGULAMIN KONKURSU
Na najlepszą pracę dyplomową poświęconą zastosowaniu nowoczesnych
technologii w budownictwie mieszkaniowym

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym” jest spółka HM
Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu. Wykładnia oraz
interpretacja niniejszego Regulaminu jest wyłącznym uprawnieniem Organizatora. W sprawach
nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac naukowych poruszających tematykę
nowoczesnych technologii w budownictwie, w szczególności w ujęciu technicznym, finansowym oraz
prawnym. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat budownictwa z użyciem
prefabrykatów oraz rozwój stosowania tej metody w nowoczesnym budownictwie.
4. Szczegóły dotyczące harmonogramu przebiegu Konkursu będą zamieszczone na stronie Organizatora
konkursu.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ
1. Organizator - oznacza spółkę HM Inwest S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000413734, o kapitale zakładowym w wysokości: 2.336.312,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP:
1132482686, REGON: 015717427;
2. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która w momencie składania Zgłoszenia jest studentem lub
absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich Politechniki Poznańskiej oraz która
obroniła pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021, tj. nie później niż do dnia 30 września
2021 roku;
3. Konkurs – oznacza wydarzenie, o którym mowa w §1 niniejszego Regulaminu
4. Formularz zgłoszeniowy – oznacza dokument opublikowany na stronie internetowej Konkursu,
stosowany przez Organizatora jako element zgłoszenia do Konkursu, wypełniany przez Uczestników,
mający na celu zadeklarowanie chęci uczestnictwa, a także służący przekazaniu podstawowych
informacji na temat osoby zgłaszającej się do Konkursu, jak i tematu Pracy dyplomowej;
5. Zgłoszenie – oznacza dostarczenie prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do
Organizatora przed upływem Terminu zgłoszenia;
6. Termin zgłoszenia – oznacza 30 września 2021 roku;
7. Kapituła – oznacza co najmniej 4 osobowe gremium, powołane według uznania Organizatora, którego
zadaniem jest ocena Prac dyplomowych oraz wyłonienie Laureatów;
8. Praca dyplomowa – oznacza pracę dyplomową z zakresu tematyki budownictwa, w szczególności w
ujęciu technicznym, finansowym oraz prawnym, napisaną w języku polskim, którą Uczestnik złożył i
obronił do dnia 30 września 2021 roku, która została zgłoszona poprzez prawidłowe wypełnienie
Formularza zgłoszeniowego przed upływem Terminem zgłoszenia;
9. Nagroda – oznacza nagrodę przyznaną Laureatowi przez Kapitułę;

10. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu Kapituła przyznała Nagrodę;
§ 3 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W Konkursie może brać udział wyłącznie Uczestnik, który spełni łącznie następujące wymagania:
a. dokona Zgłoszenia przed upływem Terminu zgłoszenia, poprzez prawidłowe
wypełnienie Formularzu zgłoszeniowego;
b. jego Praca dyplomowa została oceniona przez promotora lub recenzenta na ocenę
dobrą plus.
2. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. numer telefonu oraz adres e-mail Uczestnika;
c. adres korespondencyjny Uczestnika;
d. wskazanie wydziału, w którym Praca dyplomowa została obroniona;
e. imię, nazwisko oraz tytuł naukowy promotora;
f. imię, nazwisko oraz tytuł naukowy recenzenta;
g. temat Pracy dyplomowej;
h. wskazanie oceny Pracy dyplomowej wystawionej przez promotora oraz recenzenta;
i. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniejszego
Regulaminu;
j. oświadczenie Uczestnika w przedmiocie bycia wyłącznym autorem Pracy dyplomowej;
k. oświadczenie Uczestnika, że Praca dyplomowa złożona do Konkursu zawiera tę samą
treść co praca złożona do obrony i nie wprowadzono do niej żadnych zmian;
l. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika;
m. kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego
termin obrony Pracy dyplomowej;
n. załączony skan lub kopię Pracy dyplomowej w formie pliku PDF.
3. Pracę dyplomową można zgłosić do Konkursu tylko jeden raz.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną Pracę dyplomową.
5. Organizator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, usuwa z Pracy
dyplomowej wszelkie dane osobowe dotyczące: Uczestnika, promotora, recenzenta i nadaje pracy
numer kodujący, pod którym Uczestnik będzie identyfikowany w całym okresie realizacji Konkursu.
6. Na stronie internetowej Konkursu publikowany jest harmonogram, który zawiera:
a. początek przyjmowania Zgłoszeń;
b. upływ Terminu zgłoszenia
c. termin ogłoszenia listy Laureatów
d. termin gali finałowej

§4 KAPITUŁA KONKURSU
1. Organizator wedle własnego uznania powołuje Kapitułę, składającą się z:
a. przedstawicieli środowiska akademickiego;
b. przedstawicieli Organizatora
c. oraz innych podmiotów wskazanych przez Organizatora
2. Zadaniem Kapituły jest ocena nadesłanych Prac dyplomowych oraz wybór Laureatów Konkursu;
3. Przy wyborze Laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności:
a. jakość merytoryczną Pracy dyplomowej;
b. stopień samodzielności Uczestnika;
c. poprawność metodologiczną Pracy dyplomowej;
d. językowy i edytorski poziom Pracy dyplomowej;
e. zgodność Pracy dyplomowej z celem Konkursu.

4. Kapituła wyłania Laureatów Konkursu na posiedzeniu tajnym – po uprzednim zapoznaniu
się jej członków ze zgłoszonymi Pracami dyplomowymi.
5. W przypadku wątpliwości w ocenie Pracy dyplomowej lub braku większości, decydujący głos w ocenie
Pracy dyplomowej należy do przedstawiciela Organizatora;
6. Kapituła może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie.
7. Od rozstrzygnięć Kapituły nie przysługuje odwołanie.

§5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Kapituła wybiera spośród Prac dyplomowych zgłoszonych przez Uczestników trzech Laureatów, którym
zostaną przyznane następujące nagrody:
a. Za zajęcie I-szego miejsca:
i. nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł oraz płaty staż w podmiocie z
Grupy Kapitałowej HM Inwest
b. Za zajęcie II-go miejsca:
i. Nagroda pieniężna w wysokości 6.000,00 zł;
c. Za zajęcie III-go miejsca:
i. Nagroda pieniężna w wysokości 4.000,00 zł;
2. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu odbędzie się poprzez stronę internetową Konkursu do dnia 30
października 2021 roku. W przypadku dużego zainteresowania Konkursem data ogłoszenia listy
Laureatów oraz termin uroczystego wręczenia Nagród może ulec zmianie.
3. Organizator potrąci od Nagród należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie
z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.).
Podatek od Nagród w Konkursie zostanie przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego.
4. Wypłata Nagród nastąpi w ciągu 21 dni od uroczystego wręczenia Nagród, na rachunek bankowy
wskazany przez Laureata.
5. Laureaci zostaną poinformowani o uroczystym wręczeniu Nagród do dnia 10 listopada 2021.

§6 PRAWA AUTORSKIE
Prace dyplomowe mogą zostać wykorzystane lub opublikowane w całości lub części przez Organizatora
po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestnika i zawarciu stosownej umowy zgodnej z przepisami Ustawy z
dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

§7 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Laureatów jest HM INWEST Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-446 Warszawa, ulica Fabryczna 5), wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000413734, REGON: 015717427 kapitał zakładowy 2 336 312,00 zł w pełni wpłacony („Administrator
danych osobowych”).
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Rozporządzenie RODO).
3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail
biuro@grupainwest.pl.

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane :
a. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
b. w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
c. w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
d. sprostowania danych,
e. usunięcia danych,
f. ograniczenia przetwarzania danych
g. przenoszenia danych,
h. wniesienia sprzeciwu,
i. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
j. imię i nazwisko,
k. adres e-mail,
l. numer telefonu,
m. miejsce nauki.
n. adres korespondencyjny.
8. Organizator będzie zbierał od Laureata następujące dane:
o. prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
p. data urodzenia,
q. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
r. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o
wynikach Konkursu.
10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza ww. przepisy, Osoba, której
dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
12. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przewidzianych
przepisami prawa oraz Kapitule.
13. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i
kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko
wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
s. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
t. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
u. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku
zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innych przyczyn dotyczących w szczególności:
kwestii harmonogramu Konkursu lub prawidłowości przebiegu Konkursu.
2. Uczestnik biorąc udział w Konkursie podporządkowuje się treści niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę
na jego treść.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o
odwołaniu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu.

