
Regulamin konkursu 

na film pokazujący wykorzystanie oprogramowania ANSYS przez zespoły 
studenckie 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 §1 

Konkurs na film pokazujący wykorzystanie oprogramowania ANSYS (zwany dalej 
„Konkursem”) odbywa się  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem,  zwanym  
dalej  „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§2 

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie firmy MESco Sp. z o.o. oraz na stronie 
internetowej  www.mesco.com.pl 

 

§3 

Zgłoszenie filmu pokazującego wykorzystanie oprogramowania ANSYS (zwanego dalej 
„filmem”) do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

Rozdział II. Organizator Konkursu 

§4 

Organizatorem Konkursu jest firma MESco Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu, 41-902, Aleja 
Legionów 4, zwany dalej Organizatorem. 

 

Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu 

§5 

1. Celem Konkursu jest upowszechnienie idei wykorzystania oprogramowania ANSYS  
przez zespoły studenckie oraz wsparcia oferowanego przez firmy MESco sp. z o.o. 
oraz ANSYS, Inc. Konkurs ma na celu zachęcenie do wykorzystania symulacji 
komputerowej podczas prac nad projektami studenckimi. 



2. Przedmiotem Konkursu jest film promujący wykorzystanie oprogramowania ANSYS 
do prac związanych z projektami zespołów studenckich, zrealizowany w dowolnej 
konwencji (m.in. reportaż, wywiad, film dokumentalny, teledysk itp.) i w dowolnej 
technice. Minimalny czas trwania filmu – 1 minuta, maksymalny – 3 minuty. 

3. Tematem przewodnim filmu powinna być odpowiedź jak usprawniło to pracę nad 
projektami zespołu oraz pokazanie współpracy z firmą MESco sp. z o.o. 

 

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie 

§6 

1. Autorom najwyżej ocenionych filmów zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane 
nagrody: 
I miejsce – 5 000,00 zł brutto; 
II miejsce - 3 000,00 zł brutto; 
III miejsce - 1 000,00 zł brutto. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechnienia nagrodzonych prac w celach 
marketingowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub przyznania mniejszej 
liczby nagród w przypadku, gdy nadesłane filmy nie będą spełniać kryteriów 
formalnych lub merytorycznych, określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Sponsorem nagród są firmy ANSYS Inc oraz MESco Sp. z o.o. 

 

Rozdział V. Uczestnicy Konkursu 

§7 

1. Konkurs adresowany jest do zespołów studenckich posiadających aktywną umowę o 
współpracy z MESco. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora oraz 
członkowie ich najbliższej rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, 
rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia). 

3. Film do Konkursu ma prawo zgłosić każdy wspierany przez MESco zespół studencki. 
4. Autorami nie mogą być osoby fizyczne. 

 

  



Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie 

§8 

1. Film musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w §5 Regulaminu. 
2. Film może być przygotowany w języku polskim i/lub angielskim. 
3. Filmy muszą być oryginalne, w całości nigdzie nie publikowane (dopuszczone jest 

wykorzystanie fragmentów swoich wcześniej nagranych filmów promocyjnych). 
4. W filmie musi zostać umieszczone logo firm MESco sp. z o.o. oraz ANSYS Inc. 
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§9 

Przystąpienie do Konkursu oznacza: 

a. akceptację przez Autora wszystkich warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

b. że filmy zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób 
trzecich. 

c. zgodę Autora na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora oraz Sponsorów 
całości lub fragmentów nagrodzonego filmu. 

d. że Autor filmu posiada zgodę osób występujących w filmie na wykorzystanie 
wizerunku i publikację filmu na wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest 
upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód przez Autora). 

 

Rozdział VII. Zgłoszenie filmu 

§10 

1. Zgłoszenie filmu obejmuje: 
a. Wypełniony, wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy 

przesłany drogą elektroniczną do dnia 15 lipca 2020r. na adres e-mailowy: 
mjureczek@mesco.com.pl 
Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

b. Film w formacie .mov, .avi. lub .mp4 przesłany na adres e-mailowy: 
mjureczek@mesco.com.pl do dnia 30 września 2020r. 

2. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zgłaszania filmów. 

 

  



Rozdział VIII. Kapituła Konkursu 

§11 

1. Najlepsze filmy zostaną wyłonione przez Kapitułę Konkursu, którą powołuje 
Organizator Konkursu. 

2. Kapituła Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej filmów. 
3. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 

 

Rozdział IX. Ocena filmów 

§12 

Proces oceny filmów jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. 

 

§13 

Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy: 

1. Termin wpłynięcia dokumentów konkursowych. 
2. Kompletność wymaganych dokumentów konkursowych. 

 

§14 

Pozostałe kryteria oceny filmów: 

1. Walory merytoryczno-edukacyjne: 
a. Zgodność filmu z tematyką konkursu; 
b. Wartość merytoryczna filmu; 
c. Sposób ujęcia tematu. 

2. Walory artystyczno-kompozycyjne: 
a. Kompozycja; 
b. Stopień trudności wykonania filmu (uwzględnienie techniki); 
c. Atrakcyjność ujęcia zagadnienia – sposób przedstawienia (innowacyjne podejście 

do tematu, kreatywność i pomysłowość). 

 

  



Rozdział X. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu 

§15 

1. Konkurs rozpoczyna się 30 czerwca 2020r. 
2. Formularze zgłoszeniowe do Konkursu przyjmowane będą od 30 czerwca 2020r. do 

30 września 2020r. 
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 października. 
4. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni w formie pisemnej, mailowej 

lub telefonicznej. 
5. Lista laureatów Konkursu podana zostanie do wiadomości publicznej za 

pośrednictwem strony internetowej www.mesco.com.pl 

 

Rozdział XI. Prawa autorskie 

§16 

1. Składając film Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do 
utworu zgłoszonego do Konkursu. 

2. Organizator będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych filmów w 
zakresie wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnianie 
nastąpi wraz z podaniem autorów filmu – na podstawie danych podanych przez 
Uczestnika. 

3. Organizator jednocześnie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania całości 
lub fragmentów nadesłanych filmów. 

 

Rozdział XII. Postanowienia końcowe 

§17 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe prowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym 
nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, 
w tym siły wyższej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy o prawie autorskim. Jeżeli doczytałeś do tego miejsca – wyślij maila 
o treści: „Przeczytałem” na adres mjureczek@mesco.com.pl – pierwsze 10 osób 
otrzyma od nas pendriva. 



4. Autor filmu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich  
w przypadku, gdyby udostępniony film naruszał prawa, w szczególności prawa 
autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 

5. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, 
Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 

 

Lista załączników: 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu. 

  



Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu na film pokazujący wykorzystanie oprogramowania ANSYS przez 
zespoły studenckie 

 

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu 

 

Nazwa Koła Naukowego:……………………………………………………………………………………………………….. 

Autorzy filmu:………………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Tytuł filmu: ………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Data zgłoszenia: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ……………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na film pokazujący 
wykorzystanie oprogramowania ANSYS przez zespoły studenckie i akceptuję jego treść. 
Oświadczam, że Koło Naukowe posiada pełnię praw autorskich do filmu i przenoszę je  
na Organizatora oraz Sponsorów w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego 
rozpowszechniania. 

Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w Dz. U. 1994 
nr 24 poz. 8 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym 
w szczególności w zakresie wykorzystania, wystawiania, udostępniania na stronach 
internetowych Organizatora oraz Sponsorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych  
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obiegu.  

 

        Podpis osoby zgłaszającej film 

 


