Regulamin konkursu
Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs
organizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000002736, REGON 272324625, NIP 8951007276 („Organizator”).

Artykuł 1: Temat
Organizator zaprasza studentów wyższych uczelni do udziału w konkursie poświęconym
zastosowaniu API w usługach ubezpieczeniowych („Konkurs”).
API oznacza zestaw usług sieciowych opisanych w specyfikacji dostępnej na stronie
https://contest.tueuropa.pl.
Do Konkursu mogą być zgłoszone prace konkursowe, które:
•

prezentują aplikację web lub aplikację mobilną korzystającą z API, która może być
zastosowana w usługach ubezpieczeniowych
lub

•

opisują model biznesowy wykorzystujący API w celu zastosowania w usługach
ubezpieczeniowych, w szczególności w celu zawierania umów ubezpieczenia przez Internet
(„Praca Konkursowa”).

Prace Konkursowe mogą zatem zostać zgłoszone w 2 kategoriach:
Kategoria I – aplikacja korzystająca z API
1) aplikacja web dostępna w sieci Internet (desktop i urządzenia mobilne)
lub
2) natywna aplikacja mobilna (iOS lub Android)
Kategoria II – model biznesowy wykorzystujący API
Opis modelu biznesowego wykorzystującego API w celu zastosowania w usługach
ubezpieczeniowych, w szczególności w celu zawierania umów ubezpieczenia przez Internet.

Artykuł 2: Terminy
Konkurs rozpoczyna się z dniem 2. października 2017.
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Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa w dniu 17. listopada 2017.
Do dnia 30. listopada 2017 nastąpi wybór zwycięskich Prac Konkursowych przez jury Konkursu i
skontaktowanie się z autorami zwycięskich Prac Konkursowych w celu podpisania umów o
przeniesienie autorskich praw majątkowych.
Do dnia 8. grudnia 2017 nastąpi podpisanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych
oraz ogłoszenie wyników Konkursu.
Nagrody zostaną wręczone do dnia 20. grudnia 2017.

Artykuł 3: Warunki uczestnictwa
Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które w momencie zgłoszenia Pracy Konkursowej do
Konkursu, są studentami uczelni wyższej, działającej na podstawie przepisów ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym („Uczestnik Konkursu”).
W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę w TU Europa
S.A. jak i osoby współpracujące z TU Europa S.A. na podstawie umów cywilno- prawnych.
Prace Konkursowe można składać indywidualnie lub grupowo. Grupa może liczyć maksymalnie 5
osób. W przypadku grupy jest ona traktowana jako jeden Uczestnik Konkursu. Jeden Uczestnik
Konkursu może zgłosić maksymalnie po jednej Pracy Konkursowej do każdej z kategorii określonej
w artykule 1 Regulaminu.
Zgłoszenie Pracy Konkursowej, jak i sama Praca Konkursowa mogą być zredagowane w języku
polskim lub angielskim.
Zgłoszenie Pracy Konkursowej musi zawierać następujące prawdziwe dane dot. Uczestnika
Konkursu w przypadku zgłoszenia pracy konkursowej indywidualnie lub wszystkich Uczestników
Konkursu wchodzących w skład grupy w przypadku Pracy Konkursowej zgłaszanej przez grupę:
•
•
•
•
•
•

imię i nazwisko
data urodzenia
adres e-mail
numer telefonu
nazwa uczelni
Lider Zespołu (w przypadku zgłoszenia zespołowego)

W przypadku zgłoszenia Pracy Konkursowej przez grupę zgłoszenie powinno ponadto zawierać
informację, który spośród Uczestników Konkursu wchodzących w skład grupy jest reprezentantem
grupy (osobą do kontaktu).
Zgłoszenie musi zawierać ponadto numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona
nagroda w przypadku przyznania nagrody danej Pracy Konkursowej.
Ponadto zgłoszenie Pracy Konkursowej musi zawierać:
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•
•
•

tytuł Pracy Konkursowej,
streszczenie Pracy Konkursowej zawierające podsumowanie najważniejszych elementów
Pracy Konkursowej (tzw. executive summary),
szczegółowy opis Pracy Konkursowej.

Szczegółowy opis Pracy Konkursowej powinien zawierać:
dla Kategorii I:
a. opis aplikacji zawierający:
a. zasady działania aplikacji,
b. opis funkcjonalności oferowanych przez aplikację,
c. listę zastosowanych komponentów, tzw. stos technologiczny,
d. wymagania wobec aplikacji, np. system operacyjny Android w wersji 6.x
b. inne istotne informacje niezbędne do przeprowadzenia instalacji i uruchomienia aplikacji,
c. link do aplikacji w GooglePlay lub AppStore lub plik APK lub link do aplikacji web (np.
udostępnionej na serwerach Amazon Web Services),
d. kompletny kod źródłowy w postaci archiwum ZIP.
Aplikacja może zostać opracowana w dowolnym języku programowania.
dla Kategorii II:
a. Dokument w formacie PDF opisujący proponowany model biznesowy.
Do Konkursu dopuszczone zostaną jedynie Prace Konkursowe zgłoszone za pośrednictwem
formularza online, dostępnego na stronie https://contest.tueuropa.pl.
Zgłoszone Prace Konkursowe nie spełniające opisanych powyżej warunków uczestnictwa, nie będą
brane pod uwagę przy wyborze najlepszych prac.
Ponadto nie będą brane pod uwagę przy wyborze najlepszych prac Prace Konkursowe, które:
a) naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje lub
b) zawierają treści naruszające prawa osób trzecich lub
c) zawierają treści powszechnie uznane za obelżywe, społecznie niewłaściwe i naganne
moralnie lub
d) zawierają wirusy.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem api.contest@tueuropa.pl.

Artykuł 4: Nagroda
W Konkursie przyznane zostaną maksymalnie 3 nagrody, łącznie dla obu kategorii, o których mowa
w artykule 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 5 Regulaminu.
Nagroda za najlepszą pracę konkursową (pierwsze miejsce) wynosi 20.000 PLN,
za zajęcie drugiego miejsca 10.000 PLN,
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za zajęcie trzeciego miejsca 4.000 PLN.
Organizator dokona wypłaty nagrody Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa została
wybrana jako jedna z trzech najlepszych („Laureat”), po podpisaniu między Laureatem i
Organizatorem umowy, o której mowa w artykule 6 Regulaminu. Wypłata nagrody nastąpi na
rachunek bankowy podany w zgłoszeniu Pracy Konkursowej, o którym mowa w artykule 3
Regulaminu, w terminie określonym w artykule 2 Regulaminu.
W każdym przypadku, w którym z tytułu przyznania nagrody Laureatowi, powstanie obowiązek
podatkowy, Organizator finansuje podatek od tej nagrody. Wartością nagrody uzyskanej przez
Laureata Konkursu jest łączna wartość nagrody pieniężnej oraz wartość 10% zryczałtowanego
podatku dochodowego.
Organizator jako płatnik podatku odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego należny podatek
od nagród regulaminowych, o którym mowa w ustępie powyżej.
Dodatkowo Laureat nagrody za najlepszą pracę konkursową (pierwsze miejsce) nabywa prawo do
zawarcia z Organizatorem umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia
współpracy w przypadku zainteresowania obu Stron. Laureat nagrody za najlepszą pracę
konkursową (pierwsze miejsce) poinformuje Organizatora, czy jest zainteresowany zawarciem
umowy o pracę w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w Art. 2
powyżej. Zawarcie umowy z Laureatem nagrody za najlepszą pracę konkursową (pierwsze miejsce)
w przypadku zainteresowania zawarciem umowy, nastąpi nie później niż w ciągu 60 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w Art. 2 powyżej.
W przypadku, kiedy Laureatem zostanie grupa osób, osobą uprawnioną do zawarcia umowy jest
Lider Zespołu, wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji, gdy Lider Zespołu nie jest
zainteresowany zawarciem umowy, nagroda zostanie przekazana osobie wyłonionej przez grupę.
Ostateczny termin na poinformowanie Organizatora o decyzji w zakresie wyboru osoby uprawnionej
do zawarcia umowy upływa po 14 dniach od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w
Art. 2 powyżej. Zawarcie umowy z Liderem Zespołu albo osobą wyłonioną przez grupę nastąpi nie
później niż w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o którym mowa w Art. 2
powyżej. W przypadku kiedy Laureat nagrody za najlepszą pracę konkursową (pierwsze miejsce) nie
będzie zainteresowany zawarciem umowy, prawo do jej zawarcia przysługuje Laureatowi nagrody za
zajęcie drugiego miejsca, a w przypadku braku zainteresowania – Laureatowi nagrody za zajęcie
trzeciego miejsca. W takim przypadku, Laureat, który zajął drugie miejsce albo Laureat, który zajął
trzecie miejsce poinformuje Organizatora, czy jest zainteresowany zawarciem umowy o pracę w
ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator zaproponował mu taką możliwość. W przypadku
zainteresowania zawarciem umowy o pracę, zawarcie umowy o pracę nastąpi nie później niż w ciągu
60 dni od dnia przekazania Organizatorowi przez Laureata informacji o chęci zawarcia umowy o
pracę. W sytuacji kiedy żaden z Laureatów nie będzie zainteresowany zawarciem umowy,
Organizator odstąpi od jej realizacji.
Szczegóły dotyczące podpisania umowy pomiędzy organizatorem a Laureatem, w tym, m.in. termin
rozpoczęcia pracy, zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Organizatorem a Laureatem, który
nabędzie prawo do podpisania umowy o pracę na 3-miesieczny okres próbny.
Niepodpisanie między Laureatem i Organizatorem umowy o przeniesienie praw autorskich do Pracy
konkursowej, o której mowa w artykule 6 Regulaminu, powoduje utratę możliwości podpisania
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umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Niemożność lub odmowa podpisania umowy
o pracę na 3-miesięczny okres próbny nie powoduje utraty nagrody.

Artykuł 5: Wybór Laureatów
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dwuetapowej procedurze przez jury Konkursu, złożone z
pracowników Organizatora.
W pierwszym etapie jury Konkursu oceni zgłoszone Prace Konkursowe pod względem spełnienia
wymogów formalnych określonych w artykule 3 Regulaminu.
W drugim etapie jury Konkursu subiektywnie oceni zgłoszone Prace Konkursowe spełniające
wymogi formalne określone w artykule 3 Regulaminu. Jury Konkursu spośród zgłoszonych Prac
Konkursowych spełniających wymogi formalne określone w artykule 3 Regulaminu wybierze 3
najlepsze Prace, odznaczające się wysokim:
a)
b)
c)
d)
e)

potencjałem rynkowym aplikacji lub modelu biznesowego,
wartością merytoryczną,
wartością artystyczną,
wartością techniczną,
profesjonalizmem przygotowanej Pracy Konkursowej

i wybranym Pracom przyzna od 1 do 3 miejsca.
Organizator zastrzega, że jury Konkursu może zrezygnować z przyznania nagród za zajęcie 1, 2 lub
3 miejsca w Konkursie, jeśli oceni, że zgłoszone Prace Konkursowe nie prezentują wymaganego
poziomu merytorycznego, artystycznego, technicznego oraz ich potencjał rynkowy jest
niewystarczający. Nagroda za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca może również nie zostać przyznana w
sytuacji opisanej w artykule 6 Regulaminu. Decyzja jury jest ostateczna. Od decyzji jury Konkursu
nie przysługuje odwołanie.
Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://contest.tueuropa.pl.

Artykuł 6: Prawa autorskie
Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu i zgłaszając Pracę Konkursową, w przypadku
wybrania przez Jury Konkursu jego Pracy Konkursowej jako jednej z trzech najlepszych,
zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem umowy, na podstawie której przeniesie na
Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonej Pracy Konkursowej (w tym do
stworzonej aplikacji lub modelu biznesowego), której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
(„Umowa”).
Warunkiem otrzymania przez Laureata nagrody, o której mowa w artykule 4 Regulaminu, jest
podpisanie Umowy między Organizatorem a Laureatem.
Umowa zostanie podpisana do dnia 8. grudnia 2017.
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Odmowa podpisania Umowy przez Laureata skutkuje wykluczeniem z Konkursu i nieotrzymaniem
nagrody przez Laureata. Organizator zastrzega, że w takiej sytuacji ma prawo zrezygnować z
przyznania danej nagrody i dana nagroda w takiej sytuacji nie będzie przyznana żadnemu innemu
Uczestnikowi Konkursu.
Uczestnik Konkursu, zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu, oświadcza, że:
a) jest twórcą (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub
współtwórcą (w przypadku Prac Konkursowych zgłoszonych przez grupę) Pracy
Konkursowej i Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, w
szczególności z tytułu praw autorskich i praw własności przemysłowej. W przypadku
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia
przysługujących im praw, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Uczestnika Konkursu,
który zobowiązuje się zwolnić Organizatora ze zobowiązań wynikających z tych roszczeń, a
w przypadku sporu sądowego Uczestnik Konkursu zobowiązuje się wstąpić do tego sporu w
miejsce Organizatora. Ponadto Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie
koszty poniesione przez Organizatora w związku ze zgłoszonymi ww. roszczeniami osób
trzecich;
b) udziela nieodpłatnie Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z Pracy
Konkursowej na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem, na
następujących polach eksploatacji:
- wytwarzanie, utrwalanie i trwałe lub czasowe, w całości lub części, zwielokrotnianie
egzemplarzy i kopii utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
analogową lub cyfrową, przy zastosowaniu metody zapisu magnetycznego lub optycznego
lub w jakiejkolwiek innej formie,
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- wprowadzanie i zapisywanie utworu w pamięci komputera, testowanie utworu.

Artykuł 7: Odpowiedzialność
Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu zgłoszonej Pracy Konkursowej, ani jakiegokolwiek jej
elementu otrzymanego w ramach zgłoszenia.

Artykuł 8: Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane
przez administratora wyłącznie w celach związanych z Konkursem, w szczególności do ogłoszenia
wyników Konkursu.
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Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Warunkiem
udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

Artykuł 9: Akceptacja postanowień Regulaminu
Udział w konkursie oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Artykuł 10: Postanowienia końcowe
Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
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