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REGULAMIN STUDENCKIEGO KONKURSU SOLIDWORKS 

„YOU CAN DESIGN!” 
 

 

§1. 

 

Organizatorem konkursu pod nazwą „You Can Design” (dalej jako „Konkurs”) jest Autoryzowany Przedstawiciel 

SOLIDWORKS w Polsce - SOLIDEXPERT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, KRS nr 0000709694, NIP nr 6772380230, REGON nr 123060159. 

 

§2. 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Tematyka projektu jest 

dowolna. 

2. Nadesłane projekty muszą być pracami własnymi. Dopuszcza się projekty wykonane na potrzeby np. prac 

dyplomowanych oraz innych konkursów. Projekt nie mógł brać udziału w poprzednich edycjach konkursu 

„You Can Design”. 

3. Nadesłane projekty nie mogą naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. 

 

§3. 

1. Uczestnik Konkursu musi być osobą pełnoletnią i posiadać status studenta. 

2. Dopuszcza się zgłaszanie do Konkursu projektów indywidualnych oraz projektów wykonanych grupowo.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i innych dystrybutorów SOLIDWORKS oraz 

osoby z nimi spokrewnione lub bliskie. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§4. 

1. Zgłoszenie projektu do Konkursu dokonywane jest poprzez wysłanie linku do  spakowanego projektu 

umieszczonego na dowolnym serwerze plików (np. Google Drive, Dropbox itp.) poprzez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.solidexpert.com/youcandesign (Strona Internetowa Konkursu). Pliki 

konkursowe powinny być w formacie SOLIDWORKS.  

2. Do plików projektu należy dołączyć jego opis (w formie prezentacji bądź filmu) a także skan dokumentu 

potwierdzającego status studenta. 

3. Termin zgłaszania projektów do Konkursu upływa z dniem 30 września 2018 roku.  

4. Bieżące informacje nt. konkursu można znaleźć na Stronie Internetowej Konkursu.  

5. Warunkiem zgłoszenia udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu następuje poprzez 

zaznaczenie odpowiednich opcji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej 

Konkursu. 

 

§5. 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najwyżej ocenionych projektów. 

2. O wyłonieniu laureatów decyduje komisja wybrana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne. 

3. Komisja może przyznać laureatom następujące nagrody:  

a) I nagroda: Stacja robocza Dell Precision – dla projektu najwyżej ocenionego 

b) II nagroda: iPad – dla projektu, który zdobył drugie miejsce w konkursie  

c) III nagroda: SpaceMouse Wireless Kit – dla projektu, który zdobył trzecie miejsce w konkursie  

Oprócz tego, laureaci I, II oraz III miejsca otrzymają licencję studencką SOLIDWORKS Student 

Edition oraz zestaw gadżetów. 

4. Dodatkowo jedna osoba spośród chętnych uczestników Konkursu ma szanse otrzymać nagrodę specjalną 

w postaci stażu w firmie EUROPA SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 
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Warszawa, KRS nr 0000518816 (dalej „EUROPA SYSTEMS”). Miejsce odbycia stażu: EUROPA SYSTEMS, 

Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska, 

a) Uczestnik zainteresowany stażem powinien zgłosić chęć poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

check-boxa w formularzu konkursowym na Stronie Internetowej Konkursu oraz załączyć CV/list 

motywacyjny. 

b) Termin składania zgłoszeń dla uczestników, którzy są zainteresowani stażem w firmie EUROPA 

SYSTEMS, upływa z dniem 1 września 2018 roku,  

c) Zgłoszenia uczestników, którzy są zainteresowani stażem, zostaną udostępnione firmie EUROPA 

SYSTEMS, która we własnym zakresie przeprowadzi ich weryfikację i w procesie rekrutacji wybierze 

zwycięzcę stażu. 

d) Staż rozpoczyna się w październiku 2018r. i trwa 1 semestr. 

e) Przyznawanie nagrody specjalnej w postaci stażu następuje zgodnie z ust. 2 powyżej.  

5. Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden projekt, przy czym nagrodę otrzymuje jedynie po wyróżnieniu 

przez komisję. 

6. W przypadku grupowego projektu pula nagród zdobytego miejsca zostanie rozdzielona pomiędzy 

współzgłaszającymi projekt.  

7. Asortyment Nagród może ulec zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród 

innymi podobnymi bez podania przyczyny. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie nie późniejszym niż 05. 10. 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane 

na Stronie Internetowej Konkursu.  

9. Laureaci zostaną o wyniku powiadomieni drogą e–mailową lub listowną. 

10. Nagrody zostaną wręczone na konferencji Organizatora, która odbędzie się w II połowie października 

2018, a w przypadku zgłoszenia przez laureata niemożności uczestnictwa w wyżej podanej konferencji, 

nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu adresu dostawy 

z laureatem.  

11. Nagrody zostaną opodatkowana podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującym prawem, opłacenie 

podatku ponosi Organizator.  

 

§6. 

1. Dokonując zgłoszenia projektu do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:  

a) zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

b) gwarantuje, że jest jedyną osobą posiadającą prawa do nadesłanego projektu, który  jest wolny od 

jakichkolwiek praw lub roszczeń osób trzecich. 

2. Dokonując zgłoszenia projektu do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatne 

wykorzystanie przesłanego projektu w celach marketingowych, poprzez:  

a) publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie dowolną techniką, w szczególności w sieci 

Internet;  

b) wykorzystanie w materiałach promocyjnych Organizatora, w tym utrwalanie na dowolnym nośniku; 

zwielokrotniania dowolną techniką, w tym: drukarską i cyfrową;  

c) pokonkursową prezentację.  

3. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik w razie wygrania konkurs wyraża zgodę na opublikowanie 

jego imienia i nazwiska na stronach www.solidexpert.com , solidmania.com oraz publicznego podania 

podczas ogłoszenia laureatów w sposób przewidziany w §5.  

 

§7. 

1. Dokonując zgłoszenia projektu do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Administratorem danych 

osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych: adresu, numeru telefonu, 

adresu e-mail przetwarzane będą przez: 

a) Organizatora w czasie trwania Konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w 

zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia.  
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b) EUROPA SYSTEMS w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu w celach związanych z 

przyznaniem stażu. 

3. Dane osobowe Uczestników w zakresie imienia i nazwiska będą przetwarzane przez Organizatora po 

zakończeniu Konkursu w celu promocji Konkursu oraz programu SOLIDWORKS. Dane te będą 

udostępniane publiczne w ramach informacji o wynikach Konkursu i jego przebiegu oraz w przypadku 

publikowania prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu w celu wskazania autora pracy.  

4. Rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych Uczestnika następuje z chwilą dokonania zgłoszenia na 

Stronie Internetowej Konkursu.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych, 

jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.  

6. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest przy użyciu 

formularza na Stronie Internetowej Konkursu, poprzez zaznaczenie opcji: „cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych”, bądź poprzez złożenie oświadczenia o takiej treści na piśmie na adres 

Organizatora. Cofnięcie zgody skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie oraz 

usunięciem przez Administratora Danych Osobowych wszelkich danych osobowych oraz dostarczonych 

materiałów konkursowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

7. Dla celów przekazania nagród, w zakresie w jakim konieczne będzie dopełnienie wymogów podatkowych, 

wymagane będzie podanie przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej, tj. numeru PESEL oraz adresu i 

właściwego Urzędu Skarbowego. Dane Uczestnika w tym zakresie będą przetwarzane jedynie dla celów 

podatkowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej przez okres 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa. Odmowa podania 

w/wym. danych uniemożliwi przekazanie nagrody. 

8. Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestników o potwierdzenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. 

9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a 

począwszy od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby Uczestnika narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE).  

 

§8. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku gdy w terminie nie wpłyną 

żadne projekty, nadesłane projekty nie spełnią warunków nin. Regulaminu, bądź wystąpi sytuacja 

niezależna od Organizatora uniemożliwiająca rozstrzygnięcie Konkursu. 

2. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i 

zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 


