Regulamin Konkursu „Najciekawsze wyzwanie robotyzacji”

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu pod nazwą: „Najciekawsze wyzwanie robotyzacji”
[dalej: „Konkurs”] jest APA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach,
ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000274779, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00
złotych, opłaconym w całości NIP: 631-251-34-80, REGON: 240566402, telefon: +48 32 231 64
43; mail: info@apagroup.pl [dalej: „APA” lub „Organizator”].
INFORMACJE O KONKURSIE
Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane są na stronie internetowej
www.apagroup.pl oraz na profilu firmy na Facebooku www.facebook.com/apagrouppl/.
Wszelkie pytania, wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres email: rejestracja@apainnovative.pl w tytule wiadomości wpisując "PYTANIE O KONKURS".
Uczestnikiem Konkursu może być każdy inwestor planujący robotyzację swojej produkcji,
będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot
prowadzący działalność gospodarczą - jednoosobową lub w formie spółki cywilnej lub
w ramach spółki handlowej. [dalej: „Uczestnik”].
Przedmiotem konkursu jest opracowanie słowno-graficznego opisu zagadnienia z zakresu
robotyzacji, jaki Uczestnik chciałby dokonać. [dalej: „Projekt”].
Konkurs realizowany jest w ramach Dnia Robotyki APA i KUKA.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego Projektu oraz promowanie nowych
technologii z zakresu robotyzacji.
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa przez okres od dnia 09 września 2021r. do dnia 30 września 2021r.
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 10 października 2021r. na stronie
internetowej www.apagroup.pl. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o tym fakcie
również w wiadomości email przesłanej bezpośrednio do tej osoby, na adres mailowy
z którego wysłane zostało zgłoszenie konkursowe.
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WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres rejestracja@apainnovative.pl
Projektu, stanowiącego opisu zagadnienia robotyzacji jakiego chce się dokonać.
Projekt musi zawierać co najmniej:
a. imię i nazwisko / nazwę firmy, którą reprezentuje oraz NIP,
b. szkice poglądowe,
c. opis zagadnienia (projektu),
d. dane kontaktowe – mail, telefon,
e. oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Najciekawsze wyzwanie
robotyzacji” i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych APA sp. z o.o. w ramach udziału w Konkursie jako Uczestnika oraz
w celu wyłonienia zwycięzcy. W przypadku wygranej - wyrażam zgodę na publikację moich
danych osobowych jako zwycięzcy konkursu w mediach społecznościowych APA sp. z o.o. ”
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 Projekty.
Przesłany Projekt musi być zgodny z tematem konkursu i uwzględniać użycie
robota/robotów.
Udział w Konkursie jest dobrowolny.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu.
Udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY I NAGRODA
Zgłoszone prace będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli organizatora złożone
z 4 osób.
Kryteria oceny są następujące:
a. Zakres realizacji, koncepcja – 70%
b. Szczegółowość i jakość przekazanej dokumentacji - 15%,
c. Ilość użytych produktów robotycznych – 15%.
Jury wybierze i nagrodzi jedną pracę.
Nagrodą będzie symulacja zwycięskiej koncepcji przedstawionej w Projekcie.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są zgodnie z informacją dostępną pod linkiem https://www.apagroup.pl/download/filedisplay/apa-klauzula-informacyjna.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.apagroup.pl oraz
w siedzibie APA.
Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne
lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to
w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne
zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu
obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 września 2021r.

Gliwice, dnia 08 września 2021r.

________________
APA sp. z o.o.
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