Regulamin konkursu stażowego „Start w 3D”
Druk 3D ma niepodważalny wpływ na obecny przemysł. Pozwala na szybsze prototypowanie
oraz druk niskoemisyjny. Przemysł drukarek przemysłowych 3D dostarcza rozwiązań, z
których korzysta wiele branż, w tym: samochodowa, lotnicza, kosmiczna, farmaceutyczna,
czy AGD.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Organizator konkursu
Organizatorem pierwszej edycji Konkursu stażowego „Start w 3D” jest firma Omni3D Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Garbary 64 61-758 Poznań wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000464678, NIP 7831700117, REGON 302451039 zwana dalej „Omni3D".
§ 2. Przedmiot konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wybór absolwentów, studentów, pasjonatów druku 3D do
odbycia płatnego stażu w firmie Omni3D.
§ 3. Fundator
Fundatorem staży jest firma Omni3D Sp. z o.o.
§ 4. Uczestnicy konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział studenci, absolwenci i osoby zainteresowane drukiem 3D, w
szczególności osoby związane z następującymi kierunkami: automatyka i robotyka,
elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria
materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn,
nauki społeczne, ekonomia, zarządzanie.
§ 5. Czas trwania konkursu
1. Konkurs „Start w 3D” trwa od 20 maja do 17 czerwca 2019 r. W tym czasie będą
przyjmowane zgłoszenia konkursowe.
§ 6. Staż
Przez „staż” rozumie się rozumie się czterotygodniową odpłatną formę praktycznego
zdobywania wiedzy przez Laureatów Konkursu „Start w 3D” w firmie Omni3D realizowaną na
podstawie umowy cywilnoprawnej.
II ZASADY KONKURSU
§ 7. Liczba miejsc stażowych
Organizator zapewnia do 5 (pięciu) miejsc stażowych.
§ 8. Zgłoszenie udziału i przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania drogą elektroniczną na adres
kontakt@omni3d.net zgłoszenia na formularzu do 17 czerwca 2019 roku wraz ze
zrealizowanym zadaniem konkursowym i CV. W temacie emaila należy dodać:
Konkurs „Start w 3D”.
2. Organizator zastrzega, że elementem konkursu „Start w 3D” może być rozmowa
kwalifikacyjna.

3. Organizator konkursu skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej z wybranymi uczestnikami Konkursu, którzy zgłosili swój udział.
W przypadku braku kontaktu telefonicznego i braku odpowiedzi na otrzymany e-mail,
po trzech dniach kalendarzowych od wysłania listu elektronicznego zostanie on
skreślony z listy uczestników Konkursu.
4. Spośród uczestników Konkursu Organizator wyłoni zwycięzców, zwanych dalej
„Laureatami”, którzy uzyskają możliwość odbycia płatnych staży w firmie Omni3D.
5. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na swojej stronie internetowej www.omni3d.pl
do dnia 24 czerwca.
6. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu:
● filmu promującego zastosowanie druku 3D i przesłania w formacie mp4.
projektu modelu wydruku i przesłania go w formacie STL.
§ 9. Komisja Konkursowa
1. Za wybór Laureatów Konkursu „Start w 3D” odpowiada Komisja Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa składać się będzie z obecnych pracowników Organizatora.
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§ 10. Realizacja stażu
Organizator staży nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru
telefonu, email) uczestnika Konkursu uniemożliwiającą powiadomienie o wygranej
oraz za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych
danych.
Laureatom konkursu przysługuje wynagrodzenie za staż w wysokości 1500 zł netto.
Pozostałe warunki odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie
pomiędzy Organizatorem a Laureatem.
W przypadku, gdy Organizator stażu zdecyduje się przedłużyć staż lub podpisać nową
umowę ze stażystą na okres przekraczający okres przewidziany Regulaminie
Konkursu, wówczas wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy
będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy firmą Omni3D a stażystą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator Konkursu na staż nie mają obowiązku pokrycia stażyście kosztów
zakwaterowania na czas trwania stażu, a także kosztów podróży do miejsca
odbywania stażu.

§ 11. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Decyzje Organizatora Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Materiały uczestników
Materiały związane z Konkursem, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu,
nie podlegają zwrotowi.
§ 13. Przetwarzanie danych
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych
informacji o zwycięzcach Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku Laureatów
Konkursu w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów
filmowych zebranych w trakcie odbywania stażu.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku przez
zgłoszenie chęci udziału w Konkursie (przesłanie formularza, CV i zadania
konkursowego).
4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych,
przetwarzanych dla potrzeb Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych w wyżej
opisanym celu jest dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w
Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników będzie Omni3d Sp.z o.o.
zasadach określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018.138 art. 282).
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych–dalej
jako: „RODO”) obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r., Omni3D Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu ul. Garbary 64 jako Administrator danych osobowych, informuje
uczestników konkursu, że:
● podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do organizacji, realizacji
Konkursu i przeprowadzenia stażów,
● dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją i realizacją
Konkursu oraz przeprowadzenia staży na podstawie art.6 ust.1 pkt. a) RODO,
● odbiorcą danych osobowych będzie Omni3D z siedzibą w Poznaniu ul. Garbary 64,
● wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
może skutkować niemożliwością organizacji i realizacji Konkursu oraz
przeprowadzenia staży,
● dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO,
● dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia Konkursu,
● w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
§ 14.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
§ 15.
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora a także na
stronie internetowej: www.omni3d.pl.
§16.
Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu akceptują warunki niniejszego
Regulaminu.

