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REGULAMIN KONKURSU 

“Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą:  

,,Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową”  

2. Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. 

3. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest ASTOR Sp. z o.o.  

4. Konkurs jest kierowany do absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili pracę 

dyplomową spełniającą kryteria konkursu opisane w części II – Zasady Prowadzenia 

Konkursu. 

5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwa Rada Konkursu.  

6. Konkurs ogłaszany jest cyklicznie, co roku. 

7. Termin zgłaszania prac do danej edycji Konkursu upływa z dniem 10 października 

danego roku. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po upływie terminu nadsyłania prac, nie później niż 

do końca danego roku. 

9. Regulamin Konkursu opublikowany jest na oficjalnej stronie www konkursu: 

konkurs.astor.com.pl 

    

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu składa Organizatorowi Konkursu pisemne 

oświadczenie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w Konkursie jest nadesłanie pracy spełniającej 

wymagania stawiane w części IV niniejszego Regulaminu „Wymagania wobec prac” oraz 

kryteria opisane w punkcie 4 poniżej. 

3. Autorom nadesłanych prac muszą przysługiwać do nich prawa autorskie.  

4. Zgłaszane do Konkursu prace powinny spełniać następujące kryteria: 

• Wykonane zostały w oparciu o produkty z oferty firmy ASTOR Sp. z o.o. 

• Obronione zostały przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń, ale nie wcześniej 

niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do konkursu. 

• Nie zostały uprzednio zgłoszone do wcześniejszych edycji konkursu. 

• Autor lub współautor pracy w momencie jej zgłoszenia do konkursu nie był 

zatrudniony w ASTOR Sp. z o.o. lub którymkolwiek z oddziałów ASTOR. 



Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową  
 

 

2/4 

 

5. Prace ocenia trzyosobowe jury konkursu złożone z ekspertów i powoływane 

każdorazowo przez Organizatora Konkursu  

6. Skład jury w danej edycji pozostaje niejawny do momentu jej rozstrzygnięcia. 

7. Przy ocenie prac jury premiuje następujące aspekty: 

• Innowacyjność rozwiązania. 

• Poziom technicznego wykonania pracy. 

• Liczbę różnych produktów z oferty ASTOR Sp. z o.o., wykorzystanych w pracy. 

• Poziom integracji poszczególnych elementów systemu. 

• Wykorzystanie zaawansowanych funkcji produktów. 

• Możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce. 

• Złożoność rozwiązywanego zagadnienia. 

8. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach. W pierwszej fazie, jury konkursu wybiera 

maksymalnie sześć najlepszych prac, kwalifikujących się do finału w danej kategorii. 

Następnie, nominowani, wraz z promotorami, zostają zaproszeni na uroczyste 

rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego przedstawiają swoje prace. Czas prezentacji 

nie może przekraczać 7 minut. Po zakończeniu prezentacji, odbywają się obrady jury, 

podczas których wyłaniani zostają zwycięzcy. Nieobecność podczas drugiego etapu 

konkursu równoznaczna jest z dyskwalifikacją. Jury ma prawo do nie przyznania nagrody 

głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów. 

9. Decyzja jury jest ostateczna i nie mogą być zgłaszane w związku z tym żadne protesty lub 

odwołania. 

10. W szczególnych przypadkach Jury ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia. 

11. W stosunku do każdej z nagrodzonych prac, Organizator Konkursu nabywa własność 

egzemplarza pracy oraz majątkowe prawa autorskie. Nabycie własności oraz 

majątkowych praw autorskich następuje z chwilą wypłaty uczestnikowi Konkursu 

przyrzeczonej w niniejszym Regulaminie nagrody. Organizator Konkursu, zgodnie z 

przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie wykorzystywał 

prawa autorskie po upływie terminu, o którym mowa w art. 15a ustawy, jeżeli placówka 

dydaktyczna nie opublikuje pracy dyplomowej Uczestnika konkursu w terminie 

określonym w tym przepisie. 

12. Pola eksploatacji, na których następuje przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej 

pracy obejmują: 

• utrwalanie i zwielokrotnianie pracy, w tym wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy pracy, m.in. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

• obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, w tym  

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

• rozpowszechnianie pracy w sposób inny niż określony powyżej, w tym publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
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reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

13. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje na polach 

eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie. Organizator Konkursu nabywa 

również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz 

prawo do swobodnego wprowadzania zmian w pracy, w tym między innymi 

wykonywania opracowania pracy. Po nabyciu majątkowych praw autorskich do pracy, 

Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do wykorzystywania pracy w celach 

komercyjnych i niekomercyjnych oraz prawo do oznaczenia pracy znakiem towarowym 

opracowanym przez Organizatora Konkursu.  

14. Przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje po upływie 6 miesięcy od 

daty obrony, zgodnie z art. 15a ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba, 

że placówka dydaktyczna podpisze oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

15. Jeżeli Uczestnik konkursu nie może uzyskać zgody placówki dydaktycznej wg załącznika 

nr 2 do niniejszego regulaminu – wówczas włączenie pracy dyplomowej do konkursu 

będzie możliwe po upływie terminu 6 miesięcy od daty obrony, oraz uzyskaniu od szkoły 

pisma, w którym szkoła oświadcza, że nie skorzystała z prawa pierwszeństwa o którym 

mowa w art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku, kiedy 

nie upłynął termin 6 miesięcy od daty obrony do upływu daty terminu zgłaszania prac do 

Konkursu – praca taka będzie oceniana w następnej edycji konkursu.  

 

III.  NAGRODY  

1. Wartość nagród brutto: 

• W kategorii szkół wyższych: 

• I miejsce, nagroda główna: 5 000 zł 

• II miejsce:  3 000 zł 

• III miejsce: 1 500 zł 

• W kategorii szkół średnich: 

• I miejsce, nagroda główna: 1 500 zł 

• II miejsce:  1 000 zł 

• III miejsce: 500 zł 

2. Od podanych kwot zostanie pobrany przewidziany prawem podatek od nagród, którego 

wysokość na dzień 16 lutego 2012 r. wynosi 10%. 

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie 

konkursu oraz w najbliższym po dacie rozstrzygnięcia numerze, wydawanego przez 

ASTOR Sp. z o.o., kwartalnika Biuletyn Automatyki.       

IV. WYMAGANIA WOBEC PRAC 
1. Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie 

konkursu, którego wzór stanowi Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wraz ze zgłoszeniem pracy do konkursu należy przesłać następujące załączniki: 

• Streszczenie pracy – zgodne z wymagania dot. streszczenia opisanymi w ust. 4 
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• Zgodę autora/autorów na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez firmę ASTOR 

streszczenia oraz pracy dyplomowej we fragmentach lub całości wg wzoru z 

Załącznika nr 1 

• Zgodę placówki dydaktycznej na pierwszą publikację pracy dyplomowej w formie 

oświadczenia szkoły wg wzoru z Załącznika 2 do niniejszego regulaminu 

3. Prace do "Konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową" należy przesłać w postaci 

elektronicznej (plik Word wraz z niezbędnymi załącznikami) lub drukowanej. Jeśli w 

ramach pracy zostały wykonane aplikacje, to należy załączyć także pliki źródłowe. 

4. Streszczenie pracy powinno spełniać następujące zasady: 

• Objętość 2500-3000 znaków ze spacjami. 

• Postać elektroniczna pliku MS Word. 

• Zawierać 1-3 elementy graficzne, dostarczone w osobnych plikach w formacie jak 

poniżej:  

• Rysunki - np. schemat instalacji, przykładowe "okno" systemu wizualizacji - 

przekazane powinno być w pliku graficznym (*.bmp, *.tif, *.eps, *.cdr lub *.jpg o 

niskim stopniu kompresji). 

• Zdjęcia (przedstawiające linię produkcyjną, elementy systemu, ogólny widok 

zakładu, itp.) mogą zostać dostarczone w postaci zdjęć do zeskanowania lub w 

postaci elektronicznej (w rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif, *.bmp lub *.jpg o 

niskim stopniu kompresji). 

• Tekst powinien w sposób przystępny dla przeciętnego czytelnika, streszczać zakres 

pracy dyplomowej. 

5. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

6. Zgłoszenia prac w terminie do 10 października, należy przesyłać e-mailem na adres 

konkursprac@astor.com.pl lub pocztą na adres: 

 

ASTOR Sp. z o.o. 

"Konkurs prac dyplomowych" 

ul. Smoleńsk 29 

31-112 Kraków 


