Regulamin Konkursu
„Praca badawcza lub projekt rozwojowy z obszaru nawożenia i agrotechniki”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu w roku 2016/2017
pt.: ”Praca badawcza lub projekt rozwojowy z obszaru nawożenia i agrotechniki” [dalej:
Konkurs]. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy badawczej lub projektu
rozwojowego z obszaru nawożenia i agrotechniki [dalej: Praca Konkursowa], mających
praktyczne zastosowanie i prowadzących do wzrostu innowacyjności krajowego przemysłu
nawozowego.
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą
w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000011737 posiadająca NIP 716-000-18-22, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym
w wysokości 191 150 000 PLN [dalej: Organizator].
3. Koordynatorem Konkursu jest Centrum Kompetencji Puławy działające przy Grupie Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
4. Konkurs organizowany i prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne, bez możliwości zgłaszania
roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu organizacji, przebiegu oraz wyników
Konkursu.
§ 2. Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
a) Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność powiązaną
z sektorem rolnym i mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek,
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć dowolną liczbę Wniosków Konkursowych.
4. Wnioski Konkursowe mogą być zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
5. Tematyka pracy badawczej lub projektu rozwojowego ujęta we Wniosku Konkursowym
powinna wpisywać się w poniższe obszary problemowe (jeden lub kilka):
a) Optymalizacja technologii nawożenia z uwzględnieniem upraw i zasobności gleb.
b) Rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych
do potrzeb polskiego rolnictwa.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Wniosku Konkursowego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku w formie papierowej (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Centrum Kompetencji Puławy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
z dopiskiem „Konkurs”,
oraz drogą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@ckpulawy.com
7. Wnioski Konkursowe złożone po terminie 31 stycznia 2017 roku nie będą brały udziału
w Konkursie.
8. Wnioski Konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.
9. Zakwalifikowanie Wniosków Konkursowych do postępowania konkursowego jest możliwe
po spełnieniu przez niego wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie.
10. Złożenie Wniosku Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
niniejszego Regulaminu.
§ 3. Kryteria oceny Wniosków Konkursowych i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Oceny złożonych Wniosków Konkursowych i wyłonienia najlepszego projektu dokona
Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli Organizatora.
2. Zakwalifikowanie Wniosku do postępowania konkursowego jest możliwe po spełnieniu
kryteriów oceny formalnej:
a) Złożenie Wniosku w wersji papierowej i drogą elektroniczną w wymaganym terminie.
Wersja elektroniczna musi być tożsama z oryginałem papierowym.
b) Wnioski wypełnione w języku polskim.
c) Prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza Wniosku
Konkursowego wraz z podpisami.
3. Spełnienie warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie umożliwia podjęcie
postępowania oceniającego Wniosku Konkursowego pod względem merytorycznym zgodnie
z następującymi kryteriami: opis realizacji projektu, w tym cel i założenia oraz planowane
rezultaty oraz korzyści wynikające z realizacji proponowanych tematów pracy badawczej lub
projektu rozwojowego w praktyce, w tym przewidywane efekty ekonomiczne.
4. Wniosek może zostać wycofany w każdym momencie trwania Konkursu poprzez złożenie
formalnego oświadczenia w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku wycofania
Wniosku, wszelkie oświadczenia złożone przez Uczestnika stają się niebyłe, a przesłane do
Organizatora materiały ulegną zniszczeniu.
5. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na Konkurs do
dnia 30 kwietnia 2017 roku. Wyniki Konkursu wraz z imionami i nazwiskami laureatów
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.ckpulawy.com oraz
laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany we Wniosku Konkursowym
adres e-mail.
6. Uczestnicy, których Wnioski Konkursowe będą najwyżej ocenione, przed podjęciem
ostatecznej decyzji przez Komisję, zostaną zaproszeni do siedziby Organizatora w celu

przedstawienia dziesięciominutowej prezentacji swojej na temat zgłoszonej Pracy
Konkursowej.
7. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
§ 4. Nagroda
1. Budżet przeznaczony na nagrody w Konkursie wynosi 30 000 PLN brutto.
2. Komisja Konkursowa w postepowaniu konkursowym wyłoni trzy Prace Konkursowe, za które
zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: I nagroda - 15 000 PLN brutto, II nagroda
– 10 000 PLN brutto, III nagroda – 5 000 PLN brutto.
3. Wartość nagród przekazanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie
do obowiązujących przepisów prawa.
4. Wartość nagrody, pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%,
zostanie wypłacona laureatom Konkursu za wyłonione w Konkursie ich Prace Konkursowe,
na podany we Wniosku Konkursowym numer konta bankowego, z zastrzeżeniem,
że w przypadku wyboru pracy zespołu twórców, nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

§ 5. Wykorzystanie projektu i prawa własności intelektualnej
1. Wypłacenie Uczestnikowi Konkursu nagrody, o której mowa w § 4, równoznaczne jest
z przejęciem przez Organizatora Konkursu wszelkich praw do własności intelektualnej Pracy
Konkursowej, w szczególności do przekazanego know-how, własności przemysłowej
i majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, na co Uczestnik Konkursu wyraża
zgodę.
2. Organizator Konkursu, w ramach przekazanych zgodnie z ust.1 praw do własności
intelektualnej przez Uczestnika Konkursu, będzie miał prawo nieograniczonego
w czasie i zakresie korzystania z Pracy Konkursowej.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zawarcia z Uczestnikiem Konkursu
odpłatnej umowy o przeniesieniu na Organizatora praw własności intelektualnej do biorącej
w Konkursie Pracy Konkursowej, która nie została nagrodzona.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż przesłana do Organizatora Praca
Konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich
ani obowiązujących przepisów prawa, a prawa te do dnia zakończenia Konkursu nie są w
żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, nie naruszają praw, dóbr, interesów osób
trzecich ani nie były przedmiotem jakiejkolwiek czynności prawnej dokonanej z osobami
trzecimi, w szczególności nie zostały przeniesione, licencjonowane i nie są przedmiotem
zgody na wyłączne korzystanie z niej przez osoby trzecie.
5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania
uprawnień do zgłoszenia Pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw własności intelektualnej
i/lub dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia roszczeń z tego tytułu
przejmą wszelkie wynikające z tego tytułu należności i zobowiązania, w szczególności
pokryją zaspokojone przez Organizatora wysunięte wobec niego, obiektywnie uzasadnione
roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego, przystąpią do postępowania po stronie
Organizatora i w granicach przewidzianych przepisami będą działać w jego interesie.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Grupa Azoty
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
13, 24-110 Puławy.
2. Dane Uczestników przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) przez Organizatora w celach
prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów oraz dokumentów
zgłoszeniowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację,
pocztę oraz inne osoby dostarczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub
odwołania Konkursu, co nie może jednak determinować jakichkolwiek roszczeń podmiotów
zamierzających zgłosić lub zgłaszających udział w Konkursie. Informacje o zmianach w
Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Organizatora www.ckpulawy.com.
5. W przypadku zaistnienia sporów między Uczestnikiem a Organizatorem Konkursu, Strony
będą dążyły do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku nieskuteczności tej drogi,
zaangażowany do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie podczas VI
Konferencji Nauka-Biznes-Rolnictwo dnia 24.11.2016 r. i jest dostępny na stronie
internetowej Organizatora www.ckpulawy.com.

