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REGULAMIN KONKURSU    

NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ 

O TEMATYCE WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNEJ 

UWZGLĘDNIAJĄCĄ ROZWIĄZANIA LINDAB 

   

 
 

§1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu (zwany dalej "Konkurs") jest spółka LINDAB Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieruchowie, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, ul. Sochaczewska 144, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 

KRS 0000043661, posiadająca REGON 810539628, NIP: 8520400158 (dalej 

„LINDAB” lub „Organizator”).  

2. LINDAB w zakresie swojej działalności opracowuje, wytwarza, wprowadza na rynek i 

dystrybuuje produkty oraz uproszczone rozwiązania systemowe dla klimatyzacji oraz 

wentylacji pod markami Lindab, Centrum Klima i Salda, dalej "Rozwiązania 

LINDAB". 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: 

„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy dyplomowej 

(magisterskiej lub inżynierskiej) o tematyce wentylacyjno-klimatyzacyjnej 

uwzględniającej Rozwiązania LINDAB. 

5. Celem Konkursu jest popularyzacja tematyki wentylacyjno - klimatyzacyjnej wśród 

studentów, promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii wentylacji i 

klimatyzacji oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu 

inżynierskiego. 

6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu.  

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA,  
WYMOGI DOTYCZĄCE PRACY DYPLOMOWEJ i ZGŁOSZENIA 

1. Do Konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie lub magisterskie) 

złożone do obrony lub obronione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 

2017 r., które dotyczą tematyki wentylacji lub klimatyzacji oraz uwzględniają w treści 
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Rozwiązania LINDAB, dalej "Praca Dyplomowa". Przez uwzględnienie Rozwiązania 

Lindab w Pracy Dyplomowej rozumie się jego techniczne zastosowanie lub 

szczegółowe omówienie w Pracy Dyplomowej. 

2. Do Konkursu mogą przystąpić studenci i absolwenci uczelni wyższych technicznych 

w Polsce, którzy są autorami Pracy Dyplomowej. 

3. Praca Dyplomowa może być zgłoszona wyłącznie przez jej autora. 

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Prace Dyplomowe napisane w 

języku polskim lub angielskim. 

5. Z Konkursu wyłączone są Prace Dyplomowe autorstwa pracowników LINDAB oraz 

krewnych i powinowatych osób wchodzących w skład Komisji Konkursowej, z 

wyjątkiem osób, które zostały zatrudnione w LINDAB po zgłoszeniu Pracy 

Dyplomowej do Konkursu. 

6. Zgłoszenie Pracy Dyplomowej dokonywane jest w postaci elektronicznej i powinno 

obejmować:  

a) jeden egzemplarz Pracy Dyplomowej w wersji elektronicznej w formacie .DOC, 

.DOCX lub .PDF,  

b) skan poprawnie wypełnionego i podpisanego przez autora Pracy Dyplomowej 

formularza zgłoszeniowego zawierającego dane uczestnika i dane dotyczące 

Pracy Dyplomowej wraz akceptacją warunków Konkursu zawartych w 

Regulaminie oraz m.in. zgodą autora Pracy Dyplomowej na przechowywanie i 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu, publikację jego 

danych osobowych oraz przechowywanie treści Pracy Dyplomowej w sieciach 

wewnętrznych LINDAB - sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,  

c) skan ważnej legitymacji studenckiej (dotyczy studentów) lub skan 

zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych (dotyczy absolwentów).   

 
§3 

 ORGANIZACJA KONKURSU – PRZEBIEG KONKURSU 

1. Prace Dyplomowe mogą być zgłaszane w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 

30 września 2017 roku. 

2. Pracę Dyplomową oraz pozostałe elementy zgłoszenia (tj. skany wymaganych 

dokumentów) opisane w §2 pkt 6 Regulaminu Konkursu należy wysłać na adres e-

mail: jakub.jankowski@lindab.com. 

3. Zgłoszenia Prac Dyplomowych niespełniające kryteriów określonych w §2 pkt 1-6 

Regulaminu Konkursu nie będą oceniane.  

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.  
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5. Prace Dyplomowe będą oceniane pod względem: jakości merytorycznej pracy, 

innowacyjności rozwiązań oraz stopnia udziału treści związanych z rozwiązaniami 

Lindab. 

6. Oceny Prac Dyplomowanych i wyboru najciekawszych Prac Dyplomowych dokonuje 

Komisja Konkursowa, w skład, której wchodzą czterej reprezentanci LINDAB: 

a) Pan Jakub Jankowski,  

b) Pan Piotr Wolak,  

c) Pan Wojciech Dworakowski, 

d) Pan Tomasz Czamara. 

 

7. W wypadku braku możliwości udziału wskazanej w §3 pkt 6 Regulaminu osoby w 

Komisji Konkursowej Zarząd Organizatora wskaże inną osobę do udziału w Komisji 

Konkursowej spośród pracowników LINDAB. 

8. Komisja Konkursowa wybierze spośród swojego grona Przewodniczącego. 

9. Komisja Konkursowa gremialnie oceni Prace Dyplomowe i wybierze cztery 

najciekawsze Prace Dyplomowe, które w największym stopniu spełniają kryteria 
wskazane w §3 pkt 5 Regulaminu, a spośród nich wyłoni: 1 (jedną) najlepszą pracę, 

która otrzyma nagrodę główną (dalej "Najciekawsza Praca Dyplomowa") oraz 3 

(trzy) prace wyróżnione (dalej "Wyróżnione Prace Dyplomowe"), które otrzymają 

nagrody dodatkowe. 

10. Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do dochowania tajemnicy   

w sprawach dotyczących prac Komisji Konkursowej.  

11. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się do dnia 31 października 2017 roku 

poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora: www.lindab.pl. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych oraz 

pierwszej strony Pracy Dyplomowej (tytułowej) na stronie internetowej Organizatora i 

w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego 

przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.  

12. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia Najciekawszej Pracy 

Dyplomowej i Wyróżnionych Prac Dyplomowych jest ostateczna.  

13. Organizator nie zwraca złożonych Prac Dyplomowych. 

14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zwielokrotnianie Pracy Dyplomowej na cele jej 

oceny przez Komisję Konkursową (dowolnymi środkami, w tym elektronicznymi), 

przechowywanie przez Organizatora złożonej do Konkursu Pracy Dyplomowej w 

pamięci komputerów oraz jej przesyłanie w systemie wewnętrznym LINDAB (sieć 

intranet) w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu. 
 

§4 

NAGRODY 

1. Nagrody zostaną przyznane po rozstrzygnięciu Konkursu. 

http://www.kametsa.eu/
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2. Laureat Konkursu, tj. autor Najciekawszej Pracy Dyplomowej, otrzyma nagrodę 

główną w postaci laptopa marki Lenovo o wartości do 3.000,00 zł oraz jedną 

roczną licencję jednostanowiskową  CADvent o wartości 1.200,00 zł (Nagroda 

Główna). 

3. Każdy z autorów Wyróżnionych Prac Dyplomowych otrzyma nagrodę w postaci 

tableta marki Samsung o wartości do 500,00 zł oraz roczną licencję 

jednostanowiskową  CADvent o wartości 1.200,00 zł (Nagrody za Wyróżnienia). 

4. Nagrody zostaną rozdane w siedzibie LINDAB lub przesłane na adresy podane przez 

Laureata Konkursu i autorów Wyróżnionych Prac Dyplomowych w zgłoszeniu 

uczestnictwa w Konkursie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia 

Konkursu. 

 

§5 

DODATKOWE POSTANOWIENIA 

1. Organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich 

uczestnictwem  w Konkursie.  

2. LINDAB ma prawo wykorzystywania tytułu Pracy Dyplomowej i informacji o jej 

autorze oraz uczelni, na której Praca Dyplomowa jest obroniona, a także - jeżeli 

uczelnia, na której uczestnik obronił pracę opublikowała Pracę Dyplomową lub 

minęło 6 miesięcy od daty obrony Pracy Dyplomowej - fragmentów Pracy 

Dyplomowej (także tej nienagrodzonej) dotyczących Rozwiązań Lindab w 

publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora w Internecie, prasie i 

materiałach reklamowych, na co uczestnik Konkursu - autor Pracy Dyplomowej - 

wyraża zgodę z chwilą zgłoszenia Pracy Dyplomowej do Konkursu. Za wykorzystanie 

Prac Dyplomowych w tym zakresie nie przysługuje uczestnikowi żadne 

wynagrodzenie.   

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

   

§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz 

do ich poprawiania.  Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do 

wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich uczestników Konkursu do celów 

korespondencyjnych i promocyjnych.  

3. Załącznik nr 1: Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi integralną część 

Regulaminu. 
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4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

   

 

 

 

 

 


