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REGULAMIN KONKURSU NA 
NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ 

6. EDYCJA 

§ 1. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest firma INTERsoft sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
ul. Sienkiewicza 85/87. 

§ 2. Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy inżynierskiej, w której 
w znaczącym stopniu wykorzystany będzie co najmniej jeden spośród 
następujących programów dystrybuowanych przez firmę INTERsoft sp. 
z o.o.:  

* Konstruktor,  
* R3D3-Rama 3D,  
* I.T.I.,  
* ArCADia-START, 
* ArCADia-ARCHITEKTURA,  
* ArCADia-INTELLICAD,  
* ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE,  
* ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, 
* ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE, 
* ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, 
* ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, 
* ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, 
* ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE, 
* ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, 
* ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, 
* ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA, 
* ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, 
* ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE, 
* ArCADia-INWENTARYZATOR, 
* ArCADia-TERMO,  
* InstalCAD, 
* StalCAD, 
* ŻelbetCAD, 
* Ceininwest. 
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Zarówno autor, jak i opiekun pracy mogą uzyskać darmowe niekomercyjne 
czasowe licencje na ww. programy. Informacje na ten temat znajdują się na 
stronie www.intersoft.pl w zakładce DLA STUDENTÓW I UCZELNI/ 
Bezpłatne programy — PARTNER STUDENT. 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do studentów wyższych uczelni z terenu całej 
Polski, studiujących na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, 
architektura, elektrotechnika i pokrewnych, którzy w roku akademickim 
2015/2016, ale przed podanym w § 5. terminem składania prac, napiszą 
i obronią pracę inżynierską. Studenci, których studia zgodnie z planem 
nauczania trwają 8 semestrów, mogą przystąpić do konkursu w kolejnym 
roku akademickim, czyli 2016/2017, w terminie wymienionym w § 5. 

Konkurs dotyczy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. 

Dopuszczalne jest zgłaszanie prac autorstwa więcej niż jednej osoby, przy 
czym w takim przypadku do zgłoszenia pracy wymagana jest zgoda 
wszystkich autorów. 

§ 4. Cel konkursu 

Celem konkursu jest umożliwienie studentom kierunków budowlanych, 
instalacyjnych, architektonicznych, elektrycznych i pokrewnych korzystania 
z nowoczesnego oprogramowania, uhonorowanie autorów i opiekunów 
najlepszych prac dyplomowych wykonanych przy użyciu wymienionych 
w § 2. programów oraz rozpropagowanie programów dystrybuowanych 
przez firmę INTERsoft sp. z o.o. w środowisku akademickim. 

§ 5. Forma i termin składania prac konkursowych 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie wypełniają formularz zawarty 
w Załączniku nr 1, który jest dostępny na stronie www.intersoft.pl 
w zakładce dla STUDENTÓW I UCZELNI/Konkurs dla studentów. Należy 
także dołączyć zgodę uczelni, której wzór znajduje się w Załączniku nr 2. 
Praca musi być złożona w języku polskim. Pracę konkursową należy 
zapisać na nośniku elektronicznym i, wraz z wypełnionym formularzem oraz 
zgodą uczelni na zgłoszenie pracy do konkursu, należy ją wysłać pocztą na 
adres organizatora (INTERsoft sp. z o.o., 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 
85/87) z dopiskiem „KONKURS”, złożyć osobiście w siedzibie firmy lub też 
wysłać drogą mailową na adres konkurs@intersoft.pl (maksymalna objętość 
załącznika to 24 MB) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 
2016 r. Studenci, których studia zgodnie z planem nauczania trwają 8 
semestrów, składają pracę w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 
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2017 r. O zachowaniu tego terminu rozstrzyga data wpływu pracy do 
siedziby albo na serwer organizatora konkursu.  

Autorzy wszystkich nadesłanych prac otrzymają potwierdzenie wpłynięcia 
pracy, które będzie przesłane na adres mailowy podany w formularzu 
zgłoszeniowym.  

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu 

Spośród prac nadesłanych w terminie i spełniających wszystkie pozostałe 
warunki niniejszego regulaminu wybrana zostanie zwycięska praca. 
Wyboru dokona Komisja złożona z przedstawicieli organizatora oraz 
zaproszonych pracowników naukowych wyższych uczelni. 

Komisja może nie przyznać nagrody bez podawania przyczyn. 

§ 7. Sposób i termin ogłoszenia wyników 

Wyniki ogłoszone zostaną w ciągu jednego miesiąca od daty zamknięcia 
konkursu, czyli do 31 maja 2016 r.  

O wynikach konkursu organizator powiadomi zwycięzców listem 
poleconym, a dodatkowo zamieści informacje o rozstrzygnięciu konkursu 
na swojej stronie internetowej www.intersoft.pl w zakładce DLA 
STUDENTÓW I UCZELNI/Konkurs dla studentów. 

§ 8. Nagrody 

W konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne: nagroda 
w wysokości 3.000 zł dla autora najlepszej pracy inżynierskiej 
i 2.000 zł dla jej opiekuna. W przypadku gdy praca ma więcej niż jednego 
autora lub opiekuna, nagroda podlega podziałowi w częściach równych.  

Podane powyżej kwoty są kwotami netto, które będą wypłacone 
zwycięzcom po uprzednim naliczeniu i odprowadzeniu przez organizatora 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Wręczenie nagród nastąpi na uczelni autora zwycięskiej pracy w terminie 
uzgodnionym przez zainteresowane strony. O terminie tym zwycięzca 
zostanie powiadomiony drogą mailową, a dodatkowo informacja na ten 
temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.intersoft.pl 
w zakładce DLA STUDENTÓW I UCZELNI/Konkurs dla studentów. 

§ 9. Postanowienia dodatkowe 

1. Wypełnienie formularza i nadesłanie pracy jest równoznaczne 
z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
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2. Prace konkursowe, które nie będą spełniały warunków opisanych 
w niniejszym regulaminie, nie będą dopuszczone do konkursu.  

3. Zgłoszone na konkurs prace oraz nośniki, na których zostaną 
przekazane organizatorowi konkursu, nie będą zwracane i pozostaną 
w dyspozycji organizatora. 

4. Do postępowania konkursowego mają zastosowanie przepisy Działu II, 
Tytułu IV Księgi pierwszej kodeksu cywilnego oraz art. 919 – 921 k.c.            

5. Niniejszy regulamin nie stanowi podstawy formułowania jakichkolwiek 
roszczeń pod adresem Organizatora konkursu, poza roszczeniami 
zwycięzcy konkursu wynikającymi z przepisów art. 919 – 921 k.c.  

§ 10. Załączniki 

Załącznik nr 1 — Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 2 — Zgoda uczelni  
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