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Regulamin konkursu 

„Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie Intermodal 

Container Yard – suchego portu w Zajączkowie Tczewskim” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Optymalizacja założeń funkcjonalnych inwestycji na przykładzie 

Intermodal Container Yard – suchego portu w Zajączkowie Tczewskim” (dalej: „Konkurs”) jest 

PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 16, 81-061, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000297665, 

kapitał zakładowy: 103 565 556 zł, NIP: 7491968481, REGON: 532471265, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski. 

 

§ 2 

Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do interdyscyplinarnych zespołów studentów studiów II stopnia oraz 

studentów studiów doktoranckich polskich technicznych uczelni wyższych, zwanych dalej 

„Zespołami Konkursowymi”. Każdy zgłoszony Zespół Konkursowy powinien posiadać 

opiekuna naukowego na stanowisku min. adiunkta reprezentowanej uczelni. Opiekun 

naukowy może wchodzić w skład Zespołu Konkursowego. Dopuszczalna wielkość Zespołów 

Konkursowych: 3 – 9 osób.  

2. Celem konkursu jest opracowanie zoptymalizowanej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej 

suchego portu w Zajączkowie Tczewskim wraz z określeniem koncepcji architektonicznej, 

przygotowaniem wizualizacji 3D oraz kosztorysu inwestycji.  

3. Opis projektu uwzględniający aktualnie przyjęte parametry inwestycji ujęto w Załączniku 3  

do niniejszego Regulaminu. 

4. Zakres wymaganej dokumentacji końcowej Konkursu określony został w Załączniku 4  

do niniejszego Regulaminu i powinien zawierać: 

a) Zoptymalizowaną koncepcję funkcjonalno – przestrzenną uwzględniającą: 

− przyjęte założenia popytowe, 

− efektywność rozmieszczenia budynków, placów składowych, parkingów, 

− efektywność struktury ciągów komunikacyjnych, ruchów urządzeń i obsługi maszyn, 

− efektywność układu torowego i uzgodnionego wpięcia do sieci PKP PLK, 

− etapowanie projektu z zastrzeżeniem minimalizacji prac traconych i optymalizacji 

kosztów względem możliwości operacyjnych oraz poziomu zatrudnienia w każdym 

z etapów; 

b) Koncepcję architektoniczną obejmującą wizualizacje budynków objętych projektem, jak 

również rzuty kondygnacji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych 

technicznych; 

c) Opracowaną wizualizację 3D; 

d) Kosztorys inwestycji. 

5. Punktem wyjścia do przygotowania dokumentacji konkursowej będzie udostępnione przez 

Organizatora studium wykonalności oraz aktualna koncepcja funkcjonalno – przestrzenna 

projektu. 



Strona 2 z 4 

 

6. Dokumentacja projektu, o której mowa w ust. 5 przekazana będzie Zespołom Konkursowym  

po ich zakwalifikowaniu do Konkursu. 

7. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje przesłanie na adres Organizatora kompletnej 

dokumentacji aplikacyjnej (uzupełnione załączniki 1, 2, 5 Regulaminu).  

8. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) I etap (wstępny) – celem etapu jest przedstawienie przed Komisją Oceniającą przez 

każdy Zespół Konkursowy prezentacji zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 4. 

Prezentacja ma przedstawiać m.in. informacje dotyczące Zespołu Konkursowego oraz 

zakładany sposób przygotowania poszczególnych elementów końcowej dokumentacji 

konkursowej. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną dwa Zespoły Konkursowe. 

b) II etap (zasadniczy) – opracowanie pełnej, wymaganej w Konkursie dokumentacji 

zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 4. W ramach prac nad projektem każdemu 

z Zespołów Konkursowych przysługiwać będzie raz na 2 tygodnie spotkanie 

konsultacyjne z zespołem branżowym PCC, jednorazowa wizyta poglądowa na 

największym terminalu Spółki w Kutnie oraz wizyta na miejscu planowanej inwestycji w 

Zajączkowie Tczewskim. W terminie 2 dni od złożenia gotowej dokumentacji Zespoły 

Konkursowe przedstawią efekty pracy w formie prezentacji przed Komisją Oceniającą. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po prezentacjach Zespołów 

Konkursowych. 

 

§ 3 

Harmonogram Konkursu 

1. Zgłoszenia Zespołów Konkursowych wraz z wymaganą dokumentacją aplikacyjną należy 

przesłać na adres Organizatora do 18.10.2019 r. 

2. Informację o zakwalifikowaniu Zespołu Konkursowego wraz z dokumentacją projektową,  

o której mowa w § 2 pkt 5 Organizator przekaże do 25.10.2019 r. 

3. Prezentacje Zespołów Konkursowych przed Komisją Oceniającą w ramach I etapu Konkursu 

odbywać się będą w siedzibie Organizatora w terminie 18.11 – 21.11.2019 r.  

4. O wynikach I etapu Konkursu Organizator poinformuje Zespoły Konkursowe 22.11.2019 r. 

5. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony w terminie 25.11.2019 – 09.01.2020 r. 

6. Prezentacje Zespołów Konkursowych przed Komisją Oceniającą w ramach II etapu wraz  

z rozstrzygnięciem Konkursu odbędą się w siedzibie Organizatora 17.01.2020 r. 

 

§ 4 
Zasady wyłonienia zwycięzców 

1. Wyboru zwycięzców Konkursu na każdym etapie dokona Komisja Oceniająca w składzie 

wskazanym przez Organizatora. 

2. Przy ocenie prac na każdym etapie Konkursu Komisja Oceniająca będzie brała pod uwagę 

przede wszystkim: 

− stopień zakładanych optymalizacji wraz z ich uzasadnieniem, 

− wielobranżowe podejście zespołu do zakresu prac, 

− uwzględnianie specyfiki rynku intermodalnego, 

− wysoki poziom merytoryczny i wizualny przedstawionej dokumentacji, 

− innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. 

3. Na zakończenie I etapu Konkursu przewiduje się przyznanie poszczególnym Zespołom 

Konkursowym miejsc od pierwszego do czwartego. 

4. Na zakończenie II etapu Konkursu przewiduje się przyznanie Zespołom Konkursowym 

pierwszego i drugiego miejsca lub pierwszego miejsca ex-eaquo. 
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§ 5 
Nagrody 

1. Pula nagród w Konkursie wynosi 100.000 PLN. 

2. Wyłącznym fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

3. W I etapie przewiduje się następujące nagrody dla Zespołów Konkursowych: 

− I miejsce – 7.000 PLN  

− II miejsce – 5.000 PLN 

− III miejsce – 4.000 PLN 

− IV miejsce – 4.000 PLN 

4. W II etapie pula nagród wynosi 80.000 PLN. 

5. Za zajęcie I miejsca przewiduje się nagrodę w wysokości 40.000 PLN. Za zajęcie II miejsca 

przewiduje się nagrodę w wysokości 20.000 PLN. W przypadku przyznania I miejsca ex-equo 

każdy z Zespołów otrzyma po 30.000 PLN. 

6. Organizator przekaże również nagrodę w wysokości 20.000 PLN uczelni zwycięskiego 

Zespołu Konkursowego. W przypadku przyznania I miejsca ex-equo każda z uczelni 

nagrodzonych Zespołów otrzyma po 10.000 PLN. Wypłata nastąpi na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Organizatorem a uczelnią. 

7. Kwoty nagród określone w niniejszym Regulaminie podane są w wartościach brutto. Nagrody 

podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na dzień ogłoszenia 

niniejszego konkursu, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych nagroda pomniejszona zostanie o 10% podatek). 

 

§ 6 
Prawa autorskie 

1. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu, 

członkowie Zespołów Konkursowych oświadczają, że przysługują im wyłączne osobiste  

i majątkowe prawa autorskie do prac zgłaszanych do Konkursu na każdym z jego etapów. 

2. Każdy z członków Zespołów Konkursowych wyraża zgodę do korzystania i rozporządzania 

przez Organizatora zgłoszoną do Konkursu pracą na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. 

3. Nagrody opisane w §5 stanowią gratyfikację za przekazanie Spółce wszelkich majątkowych 

praw autorskich do zgłoszonych w ramach Konkursu prac. 

4. Przystępując do Konkursu, każdy Członek Zespołu Konkursowego potwierdza, że zarówno  

w I, jak i w II etapie, z chwilą otrzymania nagrody przez Zespół Konkursowy (który zajął miejsca 

1-4 w pierwszym etapie i miejsca 1-2 w drugim etapie) przekazuje na Organizatora wszystkie 

majątkowe prawa do zgłoszonych prac. Członkowie Zespołów Konkursowych zobowiązują się 

do całkowitego zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich 

praw autorskich, w szczególności zaspokojenia wszelkich uznanych, prawomocnie 

zasądzonych lub przyznanych w ugodzie roszczeń osób trzecich wraz z należnymi kosztami.  

 
§ 7 

Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) PCC Intermodal S.A. jako 

Organizator Konkursu informuje, iż: 

a) Administratorem danych osobowych członków Zespołów Konkursowych podanych  

w zgłoszeniu do Konkursu jest PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 16,  

81-061, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczyl o numerze KRS 0000297665, 

kapitał zakładowy w wysokości 103 565 556 zł, wpłacony w całości, NIP: 749-196-84-81, 

REGON: 532471265, e-mail: info.intermodal@pcc.eu; 



Strona 4 z 4 

 

b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem, 

rozstrzygnięciem Konkursu, czy wypłatą nagrody; 

c) podanie swoich danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne  

i niezbędne do udziału w Konkursie; 

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest otrzymana od członka Zespołu 

Konkursowego zgoda, wyrażona poprzez wzięcie udziału w Konkursie; 

e) dane osobowe członków Zespołów Konkursowych Organizator może przekazywać 

osobom upoważnionym, tj. pracownikom Organizatora odpowiedzialnym za 

rozstrzygnięcie przedmiotowego Konkursu; 

f) dane osobowe członków Zespołów Konkursowych Organizator będzie przetwarzać do 

momentu rozstrzygnięcia Konkursu i wypłaty nagrody, a po jego upływie przez okres 

niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

przysługujących Organizatorowi, 

g) członek Zespołu Konkursowego posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem oraz prawo do bycia zapomnianym; 

h) członek Zespołu Konkursowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

§ 8 
Inne postanowienia 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.  

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 

których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada  

2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

3. Od decyzji Organizatora w kwestii wyboru zwycięzców nie przysługuje odwołanie. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www Organizatora. 

5. Dane osoby kontaktowej ze strony Organizatora: 

Jan Srebrny 

Tel.: 885 553 156 

E-mail: jan.srebrny@pcc.eu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia, 

Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Konkursu, 
Załącznik 3 - Opis projektu, 
Załącznik 4 - Zakres wymaganej dokumentacji Konkursu, 
Załącznik 5 - Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych. 
 


