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REGULAMIN EVENTU DLA STUDENTÓW  

WYDZIAŁU BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ  

POD NAZWĄ „DZIEŃ PROJEKTANTA” 

 

§ 1. DEFINICJE  

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

1. „Event” - event prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, pod nazwą „Dzień Projektanta”; 

2. „Organizator” - organizator eventu, firma PROMAG S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. R. Maya 11,  

61-371 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000013278 posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 778-00-40-905; 

3. „Uczestnik” – student studiów dziennych ostatniego semestru I stopnia lub dowolnego semestru II 

stopnia Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. 

  

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Event jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, we współpracy z Politechniką Poznańską, 

Wydziałem Budowy Maszyn i Zarządzania.   

2. Event rozpoczyna się w dniu 15.01.2019 zamieszczeniem na stronie internetowej Organizatora 

formularza zgłoszeniowego https://promag.pl/Zgloszenie_Dzien_Projektanta_2019,10251.html, a 

kończy w dniu 12.04.2019 ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w siedzibie Organizatora. 

3. Regulamin eventu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

https://promag.pl/Zgloszenie_Dzien_Projektanta_2019,10251.html oraz na stronie 

www.wbmiz.put.poznan.pl. 

 

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W EVENCIE 

1. Uczestnikami eventu mogą być wyłącznie pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych 

studenci wszystkich kierunków studiów dziennych ostatniego semestru I stopnia lub dowolnego 

semestru II stopnia Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. 

2. W evencie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora. 

3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany podać Organizatorowi dane osobowe,  

o których mowa w  § 7 Regulaminu.  

4. Uczestnictwo w evencie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Dokonując akceptacji,  

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad,  

jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w evencie. 
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5. Warunkiem udziału w evencie jest znajomość rysunku technicznego i umiejętność posługiwania się 

oprogramowaniem AUTOCAD oraz zgłoszenie swojego udziału do dnia 05.04.2019 za pomocą formularza 

zamieszczonego na stronie https://promag.pl/Zgloszenie_Dzien_Projektanta_2019,10251.html 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji znajomości rysunku technicznego i umiejętności 

posługiwania się oprogramowaniem AUTOCAD osób, które zgłosiły się do udziału w evencie. Weryfikacja 

ta będzie polegała na samodzielnym wykonaniu rysunku technicznego w AUTOCAD wraz ze 

zwymiarowaniem dowolnego mebla codziennego użytku (np. stół, krzesło, biurko, szafa, regał na książki)  

i odesłaniem go wraz ze zdjęciem tego przedmiotu za pomocą poczty e-mail do Organizatora. Szczegóły 

dotyczące zadania kwalifikującego do udziału w evencie zostaną przesłane przez Organizatora drogą 

elektroniczną najpóźniej do dnia 05.04.2019. Ostatecznym terminem zwrotnego odesłania wykonanego 

zadania Organizatorowi będzie dzień 08.04.2019. Decyzja co do przeprowadzenia bądź rezygnacji z tego 

etapu należeć będzie do Organizatora. 

7. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w evencie DZIEŃ PROJEKTANTA – zostaną 

poinformowane o tym fakcie przez Organizatora drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 08.04.2019.  

8. Przedmiotem eventu jest samodzielne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej za pomocą 

systemów regałowych w programie AUTOCAD podczas DNIA PROJEKTANTA, który odbędzie się na 

Politechnice Poznańskiej w dniu 11.04.2019. 

9. Liczba uczestników eventu jest ograniczona. 

10. Wszelkie pytania dotyczące eventu należy przesyłać wyłącznie mailowo na adres marketing@promag.pl, 

najpóźniej do dnia 31.03.2019. Kontakt z Organizatorem możliwy jest wyłącznie w dni robocze  

(pon.-pt., w godzinach 8:00-16:00). 

  

§ 4. PRZEBIEG EVENTU  

1. W dniu 11.04.2019 na Politechnice Poznańskiej odbędzie się event „DZIEŃ PROJEKTANTA”,  

podczas którego: 

• przeprowadzony zostanie wykład na temat zasad efektywnego projektowania przestrzeni 

magazynowej 

• przeprowadzone zostaną warsztaty z projektowania zagospodarowania przestrzeni 

magazynowej za pomocą systemów regałowych w AUTOCAD podczas, których uczestnicy 

otrzymają za zadanie rozmieszczenie w magazynie wskazanych przez Organizatora systemów 

regałowych 

• wyłoniony zostanie NAJLEPSZY PROJEKTANT („Laureat”) 

2. NAJLEPSZY PROJEKTANT otrzyma propozycję pracy od Organizatora lub możliwość odbycia  

3-miesięcznego płatnego stażu w dziale zajmującym się projektowaniem systemów regałowych.   

O ostatecznej formie nagrody zadecyduje Organizator. 

3. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania zmiany przyznanej nagrody na inną, ani otrzymania jej 

ekwiwalentu.  

4. Istnieje możliwość wyłonienia kilku Laureatów eventu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Laureata.  
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6. Wszyscy Uczestnicy eventu otrzymają od Organizatora zestaw upominków. 

7. Wręczenie nagród i ogłoszenie NAJLEPSZEGO PROJEKTANTA odbędzie się w CENTRUM TECHNIKI 

MAGAZYNOWEJ PROMAG S.A. (Poznań, ul. Romana Maya 11) w dniu 12.04.2019 o godzinie 12:00. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór. 

8. Wszyscy Uczestnicy eventu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na stronie Organizatora 

www.promag.pl, a także w innych nośnikach informacyjnych (m.in. na profilu FB Organizatora, FB 

Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej).  

 

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA 

1. Za prawidłowy przebieg i rozstrzygnięcie eventu odpowiada powołana przez Organizatora komisja 

konkursowa, która składać się będzie z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 1 przedstawiciela Wydziału 

Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.  

2. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter honorowy. Czas pracy i zasady wyboru Laureata 

wyznacza przewodniczący komisji konkursowej, będący przedstawicielem Organizatora.  

3. Oceny zadania konkursowego komisja konkursowa dokona uwzględniając m.in. 

funkcjonalność/użyteczność projektu, znajomość zasad projektowania i posługiwania się 

oprogramowaniem AUTOCAD przez Uczestnika, szybkość wykonania zadania. 

 

§ 6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  

Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu procesu weryfikacji znajomości AUTOCAD  

i rysunku technicznego oraz przebiegu DNIA PROJEKTANTA należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy 

marketing@promag.pl do 2 dni od ogłoszenia wyników eventu.  

 

§ 7. DANE OSOBOWE  

1. Podczas trwania eventu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie będą 

przez niego przetwarzane.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia eventu.  

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:  

imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz rok i kierunek studiów, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz 

następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie przez okres 12 miesięcy od dnia ich 

udostępnienia. 

4. Przetwarzanie danych osobowych Laureata obejmować będzie następujący zakres danych:  

imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP, numer telefonu, numeru konta bankowego, adres 

Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu zameldowania Laureata oraz następujący zakres czynności: 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Laureata 
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przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy o pracę lub umowy zlecenia w przypadku 

stażu.  

5. Dane osobowe Uczestników eventu przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem 

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. 

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania oraz usuwania, o ile nie 

narusza to innych przepisów prawa związanych z obowiązkiem przechowania danych osobowych przez 

określony przepisami okres.  

  

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu eventu do dnia 08.04.2019. Wszelkie zmiany 

Regulaminu będą obowiązywały z momentem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora 

https://promag.pl/Zgloszenie_Dzien_Projektanta_2019,10251.html i po przekazaniu informacji o 

zmianie drogą elektroniczną Uczestnikom eventu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów  

(poczty lub administratora sieci komputerowej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części 

obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.  

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady eventu. 

4. Podsumowanie dat związanych z eventem, o których mowa w Regulaminie: 

• 15.01.2019 (wtorek) – zamieszczenie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

Organizatora i rozpoczęcie zbierania zgłoszeń do uczestnictwa w evencie 

https://promag.pl/Zgloszenie_Dzien_Projektanta_2019,10251.html 

• 05.04.2019 (piątek) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do eventu; 

• 08.04.2019 (poniedziałek) – ostateczny termin odesłania drogą elektroniczną wykonanego 

zadania kwalifikującego do udziału w evencie (jeżeli Organizator takie zadanie wyśle) 

• do 08.04.2019 (poniedziałek) – przekazanie drogą elektroniczną wytypowanym przez 

Organizatora osobom informacji o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w evencie i szczegółów 

dotyczących przebiegu Dnia Projektanta; 

• 11.04.2019 (czwartek) – Dzień Projektanta na Politechnice Poznańskiej podczas, którego 

wyłoniony zostanie Laureat eventu (budynek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania 

Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, szczegółowe informacje zostaną przekazane Uczestnikom 

eventu drogą elektroniczną); 

• 12.04.2019 (piątek) godz. 12:00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w siedzibie 

Organizatora (CENTRUM TECHNIKI MAGAZYNOWEJ PROMAG Poznań, ul. Romana Maya 11). 

 

 

 

Poznań, dnia 9 stycznia 2019 roku. 


