
Regulamin konkursu #Inzynierki4_0 

zwany dalej  

„Regulaminem” 

 

 

§ 1 

Informacje 

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestniczek Konkursu  

#Inzynierki4_0, którego Organizatorem jest Omega Communication Dorota Sapija z siedzibą  

w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 12A/8. 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 

Organizator: Dorota Sapija, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Omega 

Communication Dorota Sapija, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 

12A/8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, REGON: 015157572, NIP: 1250448392. 

Zleceniodawca, na rzecz którego działa Organizator: Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Żupniczej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000031854, NIP: 5260302870, REGON: 010501639. 

Uczestniczka: osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która 

zakwalifikowała się do Programu Inżynierki 4.0, zaakceptowała regulamin programu Inżynierki 

4.0.oraz spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie określone w paragrafie 3. 

Laureatka: Uczestniczka konkursu, której przyznana została nagroda. 

 

§ 2 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.11.2021 r. i będzie trwać do dnia 12.12.2021 r. do godziny 23:59.  

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu,  

jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. 

 

§ 3 

Warunki Uczestnictwa 

1. Uczestniczkami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 18 rok 

życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział: 

a) studentki polskich uczelni technicznych (politechnik), będące na studiach I, II lub III stopnia lub 

szkół doktorskich na tychże uczelniach, 

b) studentki innych polskich uczelni, będące na studiach I, II lub III stopnia lub w szkół doktorskich 

na tychże uczelniach, pod warunkiem, że ukończenie kształcenia jest związane ze zdobyciem tytułu 

zawodowego Inżyniera, Magistra Inżyniera lub Doktora Inżyniera  

3. Uczestniczki zgłaszają przystąpienie do Konkursu poprzez łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) publikację oraz udostępnienie publiczne na swoim profilu serwisu społecznościowego (Facebook, 

LinkedIn lub Instagram) własnego, kreatywnego opracowania (dowolną techniką – film, grafika, 

wypowiedź itp.) odpowiedzi na pytanie pt. „Jak technologie mogą pomóc w utrzymaniu 
dobrostanu planety?”. Termin publikacji – do 12.12.2021 r. do godziny 23:59 

b) oznaczenie zgłoszenia znacznikami #inzynierki4_0, #SiemensPolska oraz: 

a. w przypadku publikacji na Facebooku: @SiemensPolska (oznaczenie profilu 

https://www.facebook.com/SiemensPolska)   

b. w przypadku publikacji na Linkedin lub Instagramie: @Siemens (oznaczenie profili: 

https://www.facebook.com/SiemensPolska


https://www.linkedin.com/company/siemens/, https://www.instagram.com/siemens/). 

Organizator zachęca do publikacji oraz udostępnienia publicznego pracy na różnych serwisach 

społecznościowych.  

4. Każda z Uczestniczek przystępujących do Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.  

5. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

7. Uczestniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych wraz z akceptacją 

Regulaminu.  

8. Uczestniczki oświadczają również, że posiadają prawa autorskie do zgłaszanych prac umożliwiające 

ich publikację oraz, że wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie do celów Konkursu.  

9. Uczestniczki wyrażają zgodę na publikację prac stanowiących przedmiot konkursu na stronie 

internetowej Siemens.pl oraz w mediach społecznościowych Zleceniodawcy. 

10. Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na publikację w mediach, komunikatach prasowych, 

opublikowanie w materiałach drukowanych przez Organizatora lub Zleceniodawcę, następujących 

danych, podanych przez Uczestniczki: imię, nazwisko oraz nazwa uczelni. 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy 

społecznościowe, ani z nimi związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 

związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

 

§ 4 

Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu 

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu oraz 

osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Zleceniodawcy i/lub 

Organizatora. 

2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających  

od Uczestniczek reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy 

moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu prac, które: 

a) nie są związane z konkursem 

  b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem. 

3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureatek Konkursu.  

 

§ 5 

Nagrody 

1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody: 

a) 6 nagród w postaci certyfikowanego szkolenia „Obsługa i programowanie maszyn CNC z  

SINUMERIK w zakresie technologii frezowania” o wartości 3.200 złotych każda oraz nagrody 

gotówkowej w wysokości 356 złotych każda. Łączna wartość nagrody wynosi 3.556 złotych. 

Szkolenie przeprowadzone będzie przez ośrodek szkoleniowy autoryzowany przez Siemens. Nagroda 

obejmuje 3,5-dniowe szkolenie w Bielsku-Białej, zakończone egzaminem i wystawieniem certyfikatu, 

oraz wyżywienie na miejscu (napoje, finger food oraz lunchbox w dniach szkolenia).  

b) jedną nagrodę w postaci certyfikowanego szkolenia w siedzibie firmy KUKA w Tychach wybranego 

przez Laureatkę spośród dostępnych opcji: 

• Programowanie 1 (5 dni) o wartości 9.211 złotych oraz nagroda gotówkowa w wysokości 

1.013 złotych. Łączna wartość nagrody wynosi 10.224 złote. 

• Obsługa robotów PRO (4 dni) o wartości 8.597 złotych oraz nagroda gotówkowa w 

wysokości 946 złotych. Łączna wartość nagrody wynosi 9.543 złote. 

• Obsługa robotów (2 dni) o wartości 4.182 złotych oraz nagroda gotówkowa w wysokości 

460 złotych. Łączna wartość nagrody wynosi 4.642 złote. 

Nagroda obejmuje szkolenie oraz obiad dla Laureatki w dniach szkolenia.  

c) jedną nagrodę w postaci sesji mentoringowej na temat: „Czy czeka nas blackout? Wyzwania dla 

polskiej energetyki w kontekście polityki klimatycznej” z ekspertką Krajowego Ośrodka Zmian 

Klimatu o wartości 1.999 złotych. Nagroda obejmuje 2-godzinne spotkanie w Warszawie oraz 

https://www.linkedin.com/company/siemens/
https://www.instagram.com/siemens/


indywidualną sesję Q&A z Laureatką.  

2. Wykonanie powyższych nagród nastąpi do końca roku 2022. Nagrody nie obejmują kosztów dojazdu 

i zakwaterowania. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody. 

4. Komisja dokona wyboru ośmiu Laureatek, przy czym komisja będzie oceniać prace konkursowe pod 

kątem zgodności z tematem zadania, kreatywności, oryginalności oraz oddźwięku wśród odbiorców 

(liczba pozytywnych reakcji, komentarzy i udostępnień posta z pracą przez innych użytkowników). 

5. W przypadku otrzymania nagrody określonej w art. 5 ust. 1a lub 1b, Laureatka wyraża zgodę na 

przekazanie nagrody gotówkowej na poczet podatku od nagród. Za rozliczenie podatku odpowiada 

Organizator. 

6. W związku z tym, że wartość nagrody opisanej w art. 5 ust. 1c nie przekracza jednorazowo wartości  

2.000 złotych, nagroda ta nie podlega opodatkowaniu. 

 

 

§ 6. 

Wręczenie nagrody 

1. Laureatki zostaną poinformowane o wygraniu Konkursu drogą mailową i telefoniczną w dniu 

15.12.2021 r.  

2. Lista Laureatek Konkursu zostanie opublikowana na stronie: www.siemens.pl/inzynierki4-0 

w dniu 16.12.2021 r.  

3. Laureatki są zobowiązane do przesłania potwierdzenia akceptacji Nagrody w ciągu 24 h  

od otrzymania informacji od Organizatora na adres mailowy: inzynierki4-0@communication.pl. Brak 

potwierdzenia lub odrzucenie nagrody przez Laureatki w rzeczonym terminie powoduje utratę prawa 

do nagrody. 

4. W razie wystąpienia przesłanek pkt. 3 niniejszego paragrafu, Komisja ma prawo wytypowania innej 

Laureatki. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a)  niepotwierdzenie bądź nieodebranie Nagrody przez Laureatkę, 

b)  podanie przez Laureatkę błędnych danych uniemożliwiających kontakt. 

6. Laureatka Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej Nagrody na osoby trzecie, chyba,  

że Zleceniodawca wyrazi na to zgodę. 

7. Laureatki Konkursu zgodzą się na wykorzystanie swojego wizerunku zarejestrowanego podczas 

realizacji nagrody przez Organizatora lub Zleceniodawcę.  

8. Laureatki zgodzą się podpisać dokumenty oraz zapewnienia umożliwiające udział w szkoleniach, a 

także zgody dla nadania skutku prawnego celom wskazanym w pkt. 7 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Uczestniczek 

1. Uczestniczki są zobowiązane przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestniczki działań sprzecznych z prawem, sprzecznych  

z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie 

niewłaściwe. 

 

§ 8. 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator, niezależnie od przesłanek opisanych w art. 7 ust.2 Regulaminu, zastrzega sobie prawo  

do wykluczenia z udziału w Konkursie tych Uczestniczek, które naruszają postanowienia niniejszego 

Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić  

do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu, 

b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, 

a także gdy godzą w ich wizerunek. 

http://www.siemens.pl/inzynierki4-0


2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak 

również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator 

poinformuje Uczestniczki o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która 

nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować 

nagrody o niższej wartości, niż pierwotnie przyrzeczona. 

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestniczki Konkursu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

 

§ 9. 

Dane osobowe Uczestniczek 

1. Organizator i Zleceniodawca informują, że wskazane przez Uczestniczki dane osobowe będą 

przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie  

z przepisami RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca, adres: Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, 
email: siemens.pl@siemens.com  

3. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Siemensa, dostępną pod linkiem: 

https://new.siemens.com/pl/pl/general/legal.html#Politykaprywatnosci  
 

§10. 

Podatek dochodowy 

1. Nagrody otrzymane przez Laureatki Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem  

w Konkursie w rozumieniu art. 30 21 ust.1 pkt 268 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

 

§11. 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestniczki Konkursu 

w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu lub zaistnienia uchybienia. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestniczki, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem 

poleconym. 

§ 12. 
Pytania 

1. Wszelkie pytania dotyczące programu mogą być składane przez Uczestniczki programu  
w formie mailowej na adres inzynierki4-0@communication.pl  

Pytanie powinno zawierać: imię, nazwisko, jak również opis powstałego problemu. 

 

§13. 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać 

praw już nabytych przez Uczestniczki oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu, chyba że zmiany 

te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestniczki, umieszczając 

odpowiednie informacje na stronie www.siemens.pl/inzynierki4-0. 

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany  

na stronie. 

 

 

mailto:michał.jaworski@siemens.com
https://new.siemens.com/pl/pl/general/legal.html#Politykaprywatnosci
mailto:inzynierki4-0@communication.pl
http://www.siemens.pl/inzynierki4-0


§14. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie www.siemens.pl/inzynierki4-0, a także w siedzibie 

Organizatora oraz Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, 

mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

4. Uczestniczki Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, Zleceniodawcy i osób 

trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich. 

5. Uczestniczki Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

6. Zarówno Uczestniczki Konkursu, jak i Organizator oraz Zleceniodawcy będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze 

polubownej. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. 

 

http://www.siemens.pl/inzynierki4-0

