
Regulamin konkursu 
Odkryj nowe możliwości z FMC Technologies! 

Konkurs FMC: 2. edycja 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie           
prowadzonym pod nazwą „Odkryj nowe możliwości z FMC Technologies! Konkurs FMC: 2. edycja”             
zwanym dalej „Konkursem”. 
 
2. Organizatorem Konkursu jest FMC Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bora               
Komorowskiego 25B, 31‐476 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod           
numerem KRS: 0000249709, NIP: 6751340403, REGON: 120193612., zwana dalej „Organizatorem”. 
 
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których              
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych. 
 
5. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony konkursowej http://notatek.pl/FMC, zwaną dalej           
„Stroną konkursową”. 
 
6. Konkurs składa się z jednego etapu, jakim jest rozwiązanie zadania konkursowego wskazanego             
poniżej. 
 
7. Konkurs trwa od dnia 1 marca 2016 roku do dnia 22 marca 2016 roku, przy czym okres ten nie                    
obejmuje rozpatrywania reklamacji, wyboru Laureata oraz wydania Nagrody w Konkursie. 
 
8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 
9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie i potwierdza, iż spełnia              
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
 
10. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie każdy Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz            
wyraża zgodę na wzięcie udziału w Konkursie. 
 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna stale            
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca studentem Akademii Górniczo‐Hutniczej         
lub Politechniki Krakowskiej w Krakowie. 
 
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz osoba najbliższa takiego            
pracownika. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu           
prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. Przez osobę najbliższą rozumie              
się małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), zstępnych (dzieci, wnuki itd.), rodzeństwo,           
małżonków rodzeństwa oraz osoby przysposobione. 



§ 3. Zadanie konkursowe 
 
1. Zadaniem konkursowym jest modyfikacja retencyjnego mechanizmu hydraulicznego pozycjonującego         
uszczelnienie między Xmas Tree i Wellhead , zwanym dalej “Zadaniem Konkursowym”.  
 
Skrócona treść zadania: Zmodyfikuj retencyjny mechanizm hydrauliczny. Usuń Set Screw i zaproponuj            
nowe rozwiązanie pozycjonowania Latch Pin Stem’a. 
 
Wymagane: 

● Dokument zawierający tok rozumowania (dokumentacja projektowa) 
● Dokument zawierający obliczenia 
● Dokument zawierający elementy złożenia (BOM) 
● Modele + Rysunki (złożenie i wykonawcze) 

 
Mile widziane: 

● posługiwanie się Metodą Elementów Skończonych (MES), 
● rozwiązanie zadania w języku angielskim. 

 
Pełna treść zadania konkursowego znajduje się w załączniku dostępnym do pobrania na stronie             
http://notatek.pl/FMC. 
 
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje online, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza            
zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie http://notatek.pl/FMC. 
 
3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego i przesyła Zadanie Konkursowe samodzielnie, we           
własnym imieniu oraz wyraża zgodę na przekazanie wszelkich praw autorskich do Zadania            
Konkursowego na rzecz Organizatora (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). 
 
4. Do odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa           
własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję,           
rozpowszechnianie i publikowanie oraz odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych            
praw, czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich. Odpowiedź przesłana przez Uczestnika powinna być             
efektem jego osobistej, oryginalnej działalności, uprzednio nigdzie nieopublikowana. 
 
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie. 
 
6. Przyjęcie Zadania Konkursowego jest potwierdzone informacją zwrotną na adres e‐mail, który            
uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym. Informacja zwrotna zostanie wysłana nie później niż w             
przeciągu trzech dni roboczych po dniu zgłoszenia Zadania Konkursowego przez Uczestnika. Informacje            
zwrotne nie potwierdzają poprawności Zadania Konkursowego z treścią Regulaminu, a tylko fakt jego             
zarejestrowania w systemie teleinformatycznym Organizatora.  
W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia w przeciągu podanego          
wyżej terminu, Uczestnik proszony jest o kontakt mailowy pod adres: FMC@notatek.pl lub telefoniczny             
pod numer: +48 536 195 427. 
 
 
 

http://notatek.pl/FMC
mailto:FMC@notatek.pl


§ 4. Nagrody 
 

1. Nagrodą jest 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks (dalej: “Nagroda”). 
 
2. Do powyższej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości             
Nagrody. 
 
3. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa ust. 2 powyżej nie będzie wypłacona Laureatowi, lecz               
pobrana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku                  
dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody wygranej w Konkursie przez             
Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od                 
osób fizycznych, przekaże podatek od Nagrody w wysokości 10% łącznej wartości Nagród do właściwego              
urzędu skarbowego.  
 
4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, do            
otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego ani do przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby             
trzecie. 
 
5. Laureat otrzyma od Organizatora także formularz w celu podania swoich danych osobowych             
niezbędnych do przekazania Nagrody oraz dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób           
fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości Nagrody, w trybie art. 41 ust. 4 w zw. z                   
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 

§ 5. Miejsce i termin wyłonienia Laureata 
 

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez           
Organizatora, składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej: “Komisja”). 
 
2. Konkurs obejmuje jeden etap trwający od 1 marca do 22 marca 2016 roku. 
 
3. Po zakończeniu trwania Konkursu, Komisja wybierze 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody spośród             
Uczestników dokonujących zgłoszeń do Konkursu, nie później niż 8 kwietnia 2016 roku. 
 
4. Komisja dokona oceny nadesłanego rozwiązania Zadania Konkursowego, biorąc pod uwagę zgodność            
z wymaganiami umieszczonymi na stronie internetowej http://notatek.pl/FMC, a następnie wybierze          
najlepsze rozwiązanie dla podanego zagadnienia.  
 
Kryteria wyboru Laureata są następujące: 

● dokładność obliczeń ‐ uzyskanie optymalnego współczynnika bezpieczeństwa, 
● posługiwanie się normami (użycie referencji), 
● parametryzacja przeprowadzonych obliczeń, 
● język (polski lub angielski), w którym zostało przesłane rozwiązanie. 

 
5. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora w formie             
wiadomości e‐mail na adres, podany w Formularzu Zgłoszeniowym lub w formie telefonicznej nie             
później niż do 13 kwietnia 2016 roku. 
 



6. Zwycięzca zostanie zaproszony do siedziby FMC Technologies w Krakowie (adres: Buma Quattro             
Complex, Budynek B, Al. Generała Tadeusza Bora Komorowskiego 25b, 31‐476 Kraków) na oficjalne             
wręczenie Nagrody. Wówczas będzie mógł skonsultować swoje rozwiązanie z pomysłodawcą Zadania           
Konkursowego.  
 

7. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę, tj. 3Dconnexion SpaceNavigator             
for Notebooks. 
 
8. Ostateczna data wydania Nagrody w Konkursie to 15.04.2016 roku. 
 
9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez            
Laureata z przyczyn leżących po jego stronie.  
 
10. Imię oraz nazwisko Laureata wraz z ewentualnym rozwiązaniem Zadania Konkursowego znajdzie się             
pod linkiem: http://notatek.pl/FMC. 
 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 
 
1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem             
w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Romanowicza 4, 30‐702 Kraków. Reklamacje              
rozpatruje Organizator. 
 
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie            
14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz            
powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 
§ 7. Odpowiedzialność 

 
1. Przesłanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z            
oświadczeniem, że jest on autorem Zadania Konkursowego oraz, że w żaden sposób przy jego              
tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich oraz wykonał zadanie             
samodzielnie. 
 
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub           
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w               
związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagrody.  
 
3. Z dniem przyznania wszelkich nagród zgodnie z Regulaminem, Laureat zobowiązuje się do             
przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego          
mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, bez             
odrębnego wynagrodzenia. 
 



4. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego, w            
szczególności na odpowiednim opracowaniu Zadania Konkursowego, w tym także do dokonywania           
skrótów, podziału ich na części i łączenia Zadania Konkursowego z innymi utworami przysługuje             
Organizatorowi. 
 
5. Zwycięzca i laureaci upoważniają Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa w ust. 2               
niniejszego paragrafu, na inne osoby lub podmioty. 
 
6. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zamieszczonego przez niego Zadania Konkursowego na            
Stronie Konkursowej. 
 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest FMC          
Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego 25B, 31‐476 Kraków. 
 
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące w nim udział na                
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na            
publicznym podaniu imienia i nazwiska Laureata, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie                 
danych osobowych.  
 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29              
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
 
4. Wszystkie dane osobowe Uczestników zebrane przez Organizatora są niezbędne do przeprowadzenia            
Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 
5. Uczestnik, przesyłając dodatkowo swoje CV, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych            
osobowych dla celów procesu przyszłej rekrutacji u Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997              
roku o ochronie danych osobowych). 
 
6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe                
Uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 
7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
8. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o                     
ochronie danych osobowych, tzn. jest konieczne do realizacji Konkursu. 
 
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przekazywane przez Organizatora notatek.pl sp. z o.o. z              
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Romanowicza 4, 30‐702 Kraków dla celów wsparcia Organizatora w              
organizacji konkursu i przekazania Nagrody. W takim przypadku administratorem danych osobowych           
będzie notatek.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Romanowicza 4, 30‐702 Kraków. 
  

 
 
 



 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie           
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z                
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie w razie wystąpienia ważnej 
przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie konkursowej. 

 


