Regulamin Konkursu Stypendialnego Logistiko Sp. z o.o.

I edycja
“Problem plecakowy w ujęciu magazynowym. Automatyczne obliczanie ilości paczek
potrzebnych dla zamówienia na podstawie znajomości wagi i wymiarów towarów oraz
wymiarów docelowych kartonów i maksymalnej wagi dopuszczalnej przez kurierów.”

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Logistiko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149) przy
ul. Balickiej 12A lok. B4, działającą pod nr KRS 0000517801, NIP 772382542,
REGON: 123466024.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia I edycji konkursu
stypendialnego dla studentów studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych oraz
zasady przyznawania nagród osobom wyróżnionym w Konkursie.
3. Każdy z uczestników Konkursu, przesyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza, iż
zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie
podanych przez nich danych osobowych przez Logistiko Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. oraz wyrażają zgodę na
wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
Powyższa zgoda obejmuje w szczególności podanie do publicznej wiadomości
danych osobowych Uczestnika.
Uczestnik Konkursu zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz ze zgłoszeniem do Konkursu.
5. Laureaci Konkursu wyrażają również zgodę na opublikowanie swojego imienia i
nazwiska, tytułu pracy oraz nazwy uczelni i wydziału.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż składana przez niego Praca Konkursowa jest jego
dziełem autorskim, przejawem jego indywidualnej twórczości i nie narusza ona praw
osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik poświadcza, iż jest on osobą uprawnioną do
zgłoszenia Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie i przekazania jej
Organizatorowi w ramach zgłoszenia do Konkursu, na zasadach określonych w
Regulaminie Konkursu.
7. Każdy z Uczestników Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w
przesłanych przez niego treściach, w szczególności takich jak: obróbki komputerowej,
tworzenia opracowań i poprawek, dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów.
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania, bez odrębnego
wynagrodzenia dla Uczestników Konkursu, na zasadzie licencji niewyłącznej na czas
nieokreślony, treści złożonych przez Uczestników Konkursu w niniejszym Konkursie,

a)
b)
c)
d)

w celu ich publikacji na stronie internetowej http://logistiko.pl/ bądz innych mediach
społecznościowych lub w celu wykorzystywania w ewentualnych materiałach
promocyjnych dotyczących działalności Organizatora Konkursu. Wykorzystanie treści
złożonych w Konkursie obejmuje prawa Organizatora do wykorzystywania
zgłoszonych treści bez ograniczeń zarówno czasowych, jak i terytorialnych, na
następujących polach eksploatacji, na co każdy z Uczestników, przystępując do
Konkursu wyraża zgodę:
korzystanie w całości lub w części z Pracy Konkursowej oraz łączenie jej z innymi
dziełami, opracowywanie, tłumaczenia;
utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym fotokopiowanie i
mikrokopiowanie;
publikowanie i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach (obejmuje to także
prawo do powielania w dowolny sposób);
wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym do reklamy, promocji, oznaczenia
i identyfikacji Organizatora; obejmuje to także utrwalanie audiowizualne dowolną
techniką, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej/bezprzewodowej przy
pomocy dowolnych środków technicznych; nagrywanie na urządzeniach służących
do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, oraz
powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i
emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na
nośnikach dźwięku i/lub obrazu.

§2
Zasady Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów magisterskich stacjonarnych,
niestacjonarnych, inżynierskich, wieczorowych lub licencjackich w Polsce.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Logistiko Sp. z o.o. oraz
członkowie rodzin pracowników.
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, każdy z Uczestników ma obowiązek nadesłać
pracę o maksymalnej objętości do 15000 znaków (ze spacjami) w odpowiedzi na
treść zadania konkursowego tj. “Problem plecakowy w ujęciu magazynowym.
Automatyczne obliczanie ilości paczek potrzebnych dla zamówienia na podstawie
znajomości wagi i wymiarów towarów oraz wymiarów docelowych kartonów i
maksymalnej wagi dopuszczalnej przez kurierów.”
Jest n ilość produktów do spakowania (n>1) Produkty do spakowania mają znane
wagi i wymiary.
Produkty a, b, c itd. mają być spakowane do opakowań o1, o2, o3 itd. Opakowania
mają znane wymiary i maksymalną dopuszczalną wagę.

Celem zadania jest znalezienie metody najbardziej optymalnego zapakowania
produktów do kartonów tak aby:
1) Zapakować wszystkie produkty
2) Zminimalizować ilość użytych kartonów
3) Zminimalizować ilość wolnego miejsca w użytych kartonach.
4) Dla żadnego kartonu nie przekroczyć dopuszczalnej maksymalnej wagi
Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca 2017 roku. Informacje o Zadaniu konkursowym
zostaną udostępnione na stronie http://logistiko.pl/konkurs-stypendialny
4. Praca zgłoszona w Konkursie powinna być złożona w języku polskim.

§3
Termin i procedura zgłoszeń
1. Zgłoszenie do Konkursu, wraz z opisaną odpowiedzią na Zadanie Konkursowe,
należy złożyć w formie elektronicznej. Jako załącznik można również dodać materiały
w dowolnym formacie video/innym formacie.
2. Kandydaci dokonują zgłoszeń samodzielnie.
3. Zgłoszenie do Konkursu następuje na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym
załącznik
nr
1
do
regulaminu
konkursu,
dostępnego
na
stronie
http://logistiko.pl/konkurs-stypendialny
4. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej
stypendia@logistiko.plnajpóźniej do dnia 31 lipca 2017 roku.
5. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe złożone/nadesłane bez prawidłowo
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 3, nie
będą podlegały ocenie i nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

§4
Rozstrzygnięcie i zasady przyznawania nagród
1. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną przyznane zgodnie z procedurą
określoną w niniejszym Regulaminie.
2. W celu wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w
skład której będą wchodzić eksperci z zakresu transportu i logistyki, którzy dokonają
merytorycznej oceny nadesłanych przez uczestników prac.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 sierpnia 2017 roku.
4. Wyniki Konkursu podane będą na stronie http://logistiko.pl/konkurs-stypendialny do
publicznej wiadomości.

5. Na podstawie oceny nadesłanych prac, Organizator przyzna laureatom Konkursu
nagrody. Nagrodą jest:
za zajęcie I miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN
za zajęcie II miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 600 PLN
za zajęcie III miejsca - nagroda pieniężna w wysokości 400 PLN
6. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt. 2)
kwotę od podatku w wysokości 10% wartości nagrody pobierze i odprowadzi
Organizator Konkursu. Kwota do wypłaty Laureatom Konkursu będzie pomniejszona
o 10% wartości nagrody.
7. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
8. W ocenie zadania konkursowego, Komisja Konkursowa będzie kierować się
następującymi kryteriami:
a. innowacyjność rozwiązania
b. złożoność rozwiązanego zagadnienia
c. stopień wyjaśnienia zagadnienia
9. Decyzja Komisji Konkursowej co do oceny Zadań Konkursowych oraz w sprawie
przyznania nagród nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczna.

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU STYPENDIALNEGO LOGISTIKO.PL

1. Informacje o kandydacie
Imię i nazwisko
Adres do korespondencji

Telefon
E-mail
Kierunek, rok

2. Informacje o jednostce naukowej / uczelni
Nazwa jednostki
naukowej / Uczelni

Wydział / Instytut

Adres jednostki naukowej

Telefon

……………………………………...
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż akceptuję treść Regulaminu Konkursu
Stypendialnego dla studentów, organizowanego przez Logistiko Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie. Jednocześnie, wyrażam zgodę na udział w Konkursie zgodnie z treścią
Regulaminu oraz na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonych w Konkursie
treści zgodnie z Regulaminem.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych
w niniejszym zgłoszeniu moich danych osobowych przez Logistiko Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie dla celów związanych z realizacją Konkursu.
Oświadczam także, że:
1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
2. Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego (w tym także video,
grafika i zdjęcia), tj. Praca Konkursowa jest przejawem mojej oryginalnej twórczości o
indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.
3. Przysługują mi prawa autorskie do Pracy Konkursowej w takim zakresie, iż jestem
uprawniony do zgłoszenia jej do udziału w Konkursie i przekazania Organizatorowi w
ramach zgłoszenia do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie
Konkursu.
4. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne
ze stanem faktycznym i/lub prawnym, w przypadku ewentualnych roszczeń osób
trzecich, ponoszę wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadczam, że
ureguluję wszystkie związane z tym koszty, w szczególności odszkodowania.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez odrębnego
wynagrodzenia, treści złożonych w Konkursie, na zasadach i w zakresie określonym
w § 1 ust. 8 Regulaminu Konkursu.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych
na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, jak również w celu rozliczenia podatku
dochodowego od Nagrody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), oraz wyrażam zgodę na
wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych dotyczących
Konkursu.
Powyższa zgoda obejmuje w szczególności podanie do publicznej wiadomości moich
danych osobowych.

……………………………………...
(miejscowość, data)

……………………………………………
(podpis uczestnika konkursu)

