REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ ZŁOŻONĄ
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
1. ORGANIZATOR KONKURSU
1.1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w „Konkursie na najlepszą pracę
dyplomową złożoną w roku akademickim 2020/2021” (dalej zwanym „Konkursem”),
który skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich
polskich publicznych uczelni technicznych kierunków elektroenergetyka,
elektrotechnika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika,
telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka).
1.2. Organizatorem Konkursu jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
(31-035) przy ul. Podgórskiej 25a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000073321, NIP:6110202860, REGON: 230179216, kapitał zakładowy
(wpłacony w całości): 560.489.734,52 zł , dalej zwana „Organizatorem”.
1.3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac magisterskich lub
inżynierskich (dalej: „prace dyplomowe”) z tematyki wskazanej w pkt. 3.2.
Regulaminu.
1.4. Konkurs ma na celu promowanie współpracy TAURON Dystrybucja S.A. z uczelniami
wyższymi wymienionymi w pkt. 1.1., wspieranie realizacji celów strategicznych
TAURON Dystrybucja S.A. poprzez możliwość wykorzystania przez TAURON
Dystrybucja S.A. wyników prac magisterskich oraz promowanie wizerunku TAURON
Dystrybucja S.A. jako pożądanego pracodawcy.
1.5. Konkurs będzie się odbywać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej oraz będące absolwentami uczelni wymienionych w pkt. 1.1.
2.2. Przez Uczestnika Konkursu rozumiany jest absolwent jednej z uczelni wymienionych
w pkt. 1.1., który jest autorem lub współautorem zgłoszonej do Konkursu pracy
dyplomowej i który zadeklarował uczestnictwo w Konkursie.
2.3. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem
Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się
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z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.
2.4. Uczestnik deklaruje uczestnictwo w Konkursie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
2.5. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie, określonych
w niniejszym Regulaminie, w tym Uczestnicy, którzy podadzą niekompletne lub
nieprawdziwe dane, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie. W przypadku, gdy
jedna praca dyplomowa zostanie zgłoszona przez dwóch lub większą liczbę
współautorów, zgodnie z pkt. 3.6. niniejszego Regulaminu, brak spełnienia warunków
udziału w Konkursie przez jednego z Uczestników będącego współautorem pracy
dyplomowej skutkuje wykluczeniem z postępowania wszystkich Uczestników
(współautorów) danej pracy dyplomowej.
2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy
TAURON.
2.7. Przez pracę dyplomową w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy rozumieć pracę
dyplomową, o której mowa w ustawie z dnia 20.07.2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, pisaną na koniec studiów pierwszego stopnia (praca
inżynierska) lub studiów drugiego stopnia (praca magisterska) lub jednolitych studiów
magisterskich (praca magisterska).
3. ZAŁOŻENIA KONKURSU
3.1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:
Etap A: Przyjmowanie i selekcja zgłoszeń.
1) Ogłoszenie Konkursu: sierpień 2021 r.
Informacja o Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej TAURON
Dystrybucja S.A.: www.tauron-dystrybucja.pl/pl/konkurs i przekazana do Biur
Karier.
2) Przyjmowanie zgłoszeń prac dyplomowych Uczestników: do 31 grudnia 2021 r.
Zgłoszenia prac przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez
przesłanie przez Uczestnika na adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl
wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego zgodnego ze
wzorem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3) Wybór na podstawie pkt. 3.3. Regulaminu maksymalnie 10 prac dyplomowych,
zakwalifikowanych do etapu B Konkursu: do 21 stycznia 2022 r.
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Etap B: Ocena pełnej wersji prac dyplomowych i wyłonienie laureata/-ów
Konkursu.


Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. skontaktuje się do 28 stycznia 2022 r.
z Uczestnikami, których prace dyplomowe zostały zakwalifikowane do etapu B
Konkursu drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnicy
ci będą zobowiązani do przesłania:


pełnej wersji pracy dyplomowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl do 7 lutego 2022 r.



zaświadczenia
z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego,
potwierdzającego nadanie w oparciu o zgłoszoną pracę dyplomową tytułu
zawodowego inżyniera, magistra inżyniera lub magistra wraz z oceną
uzyskaną z pracy dyplomowej, nazwą uczelni oraz wydziału/instytutu,
w którym odbył się egzamin dyplomowy.

Wybór najlepszych prac przez Komisję Konkursową TAURON Dystrybucja S.A. nastąpi
na podstawie opinii Rady Naukowej TAURON Dystrybucja S.A. oraz własnej oceny.


Wyłonienie laureatów Konkursu: do 15 kwietnia 2022 r.

3.2. Zgłaszane do Konkursu prace dyplomowe powinny spełniać następujące założenia:
 tematyka prac powinna nawiązywać do hasła przewodniego niniejszej edycji
konkursu, tj. „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”,
 prace dyplomowe muszą być złożone w roku akademickim 2020/2021 na jednej
z uczelni wymienionych w pkt.1.1.,
 prace dyplomowe powinny być napisane w języku polskim lub angielskim,
 prace dyplomowe nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej)
osób trzecich.
3.3. Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny zgłoszeń oraz prac
dyplomowych w pełnej wersji, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność
opisywanego zagadnienia.
3.4. Przewodniczącym Komisji Konkursowej TAURON Dystrybucja S.A. jest Wiceprezes
Zarządu ds. Operatora.
3.5. W przypadku pracy dyplomowej zbiorowej formularz zgłoszenia powinien być złożony
odrębnie przez każdego ze wszystkich współautorów pracy dyplomowej,
a wszyscy współautorzy pracy winni przystąpić do Konkursu w charakterze
Uczestników.
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3.6. W przypadku, gdy praca dyplomowa zbiorowa wygra Konkurs lub zostanie wyróżniona
w Konkursie, nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy wszystkich
Uczestników (współautorów danej pracy magisterskiej) w równych częściach.
3.7. Formularze zgłoszeniowe oraz prace dyplomowe, przesłane do organizatora
po upływie terminów określonych w pkt. 3.1., nie będą rozpatrywane i zostaną trwale
usunięte.
4. NAGRODA
4.1. Nagroda dla laureata/-ów zostanie przyznana przez Komisję Konkursową TAURON
Dystrybucja S.A.
4.2. Laureatowi/-om Konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna. Nagroda główna
wynosi 10 000 PLN netto. Komisja Konkursowa TAURON Dystrybucja S.A. może
przyznać także jedno lub więcej wyróżnień, będących nagrodą pieniężną w wysokości
3 000 PLN netto każde.
4.3. Nagrody pieniężne wymienione w pkt. 4.2. wyrażone są w kwotach netto,
po potrąceniu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczonego
od ubruttowionej o ten podatek wartości nagrody.
4.4. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator Konkursu,
przed wydaniem laureatowi/-om Konkursu nagrody/ wyróżnienia obliczy, pobierze
i odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości
nagrody i wyróżnienia. Organizator Konkursu pokrywa wartość podatku, obciążającą
laureata/-ów Konkursu.
Do każdej nagrody wyrażonej w kwocie netto Organizator przyznaje dodatkową
nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu
od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowionej
o należny podatek dochodowy wartości nagrody pieniężnej wskazanej w pkt 4.3.
Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz laureata Konkursu, lecz przeznaczona jest
do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego
wygrywające osoby, zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
4.5. Przedstawiciel TAURON Dystrybucja S.A. skontaktuje się z laureatem/-ami Konkursu
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną w celu ustalenia
sposobu przekazania nagrody i pozyskania niezbędnych danych, aby móc w sposób
skuteczny zrealizować proces jej przekazania. W przypadku, gdy z przyczyn leżących
po stronie laureata lub osób, których prace zostały wyróżnione, ustalenie sposobu
przekazania nagrody nie nastąpi w terminie 14 dni, nagroda lub wyróżnienie
w Konkursie mogą zostać rozdysponowane przez Organizatora na innych
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Uczestników, których prace zostały zakwalifikowane do etapu B Konkursu, według
jego uznania.
4.6. W szczególnych przypadkach Organizator Konkursu może bez podania przyczyn
odwołać Konkurs, a także nie przyznać nagrody głównej.
4.7. Od decyzji Komisji Konkursowej TAURON Dystrybucja S.A., związanej z przyznaniem
nagrody, nie przysługuje odwołanie.
4.8. TAURON Dystrybucja S.A., po dokonaniu oceny pracy dyplomowej, może
zaproponować Uczestnikowi, na podstawie odrębnej umowy i na warunkach w niej
określonych, jej upowszechnienie i wykorzystanie w całości lub w części wyników
pracy na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.
4.9. Zgłoszenie pracy dyplomowej, przyznanie nagrody lub wyróżnienia, nie narusza
uprawnień autora pracy dyplomowej, określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących, w szczególności w ustawie z 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, a także prawa do uczestniczenia w innych konkursach
organizowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. lub inne spółki Grupy TAURON.
4.10 Laureaci, którym zgodnie z pkt. 4.2 powyżej, przyznane zostały nagrody pieniężne,
mogą udzielić odrębnej zgody na wykorzystanie wizerunku w celu informacyjnopromocyjnym, poprzez rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej
TAURON Dystrybucja S.A. i w komunikacji Grupy TAURON.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie, a w
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5.2. Uczestnik (Uczestnicy - w przypadku pracy dyplomowej zbiorowej) gwarantuje
(gwarantują), że przysługują mu (im) wyłączne autorskie prawa do zgłoszonej pracy
magisterskiej.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w Regulaminie
w sytuacji, gdy do Konkursu zostanie zgłoszonych zbyt mała ilość prac dyplomowych,
polegającej na wydłużeniu terminu zgłaszania prac dyplomowych i w związku z tym
pozostałych terminów, o których mowa w pkt. 3.1 powyżej.
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