Regulamin Konkursu „Moc dla Rozwoju”
PREAMBUŁA
Celem Konkursu „Moc dla Rozwoju” jest wyróżnienie najlepszych projektów w zakresie
energetyki. W jego ramach nagrody finansowe otrzymają: małe przedsiębiorstwo i organizacja
studencka, pracujące nad innowacyjnymi produktami i usługami.

§1 UŻYTE POJĘCIA
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
Konkurs – Konkurs „Moc dla Rozwoju”.
Regulamin – niniejszy regulamin, opublikowany na stronie mocdlarozwoju.pl.
Harmonogram – harmonogram Konkursu, opublikowany na stronie mocdlarozwoju.pl
i stanowiący Załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiany Harmonogramu nie wymagają zmiany
Regulaminu.
Organizator – organizator Konkursu, tj. Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000536541, REGON: 060613440, NIP: 7123205358.
Uczestnik – podmiot uprawniony do uczestnictwa w Konkursie, który dokonał Zgłoszenia, tj.
przedsiębiorca lub organizacja studencka, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie mocdlarozwoju.pl.
Projekt – prace koncepcyjne, rozwojowe lub wdrożeniowe nad produktem bądź usługą z dziedziny
energetyki.
Nagroda – 15000 zł przekazane zwycięzcy Konkursu do wykorzystania na dowolny cel związany
z rozwojem Projektu. W ramach konkursu planowane jest przyznanie dwóch Nagród w wysokości
15000 zł każda – jednej w kategorii „Organizacja Studencka” i jednej w kategorii „Przedsiębiorca”.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do uczestnictwa w Konkursie uprawnione są podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i zatrudniające poniżej 50 osób na dzień dokonania Zgłoszenia, niezależnie od ich formy prawnej,
a także wszelkiego rodzaju organizacje studenckie (koła naukowe, stowarzyszenia studentów itd.).
Z udziału w Konkursie wykluczone są osoby i podmioty, których uczestnictwo skutkowałoby
konfliktem interesów, np. spółki reprezentowane przez osoby będące pracownikami Organizatora
lub współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych w okresie trwania Konkursu,
osoby związane na powyższe sposoby z podmiotami współpracującymi z Organizatorem przy
organizacji Konkursu. O tym, czy zachodzi konflikt interesów, rozstrzyga Organizator, którego
decyzja jest ostateczna.
2. Konkurs jest adresowany do podmiotów realizujących lub planujących realizację autorskiego
Projektu. Przykładowe obszary tematyczne:

a) obsługa klienta firmy energetycznej – aplikacje, systemy;
b) przesył energii – zarządzanie, efektywność;
c) energetyka rozproszona (wiatr, fotowoltaika);
d) Smart Home – rozwiązania informatyczne i urządzenia umożliwiające optymalizację zużycia
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
3. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie po prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym
wypełnieniu internetowego formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane zgłaszającego się
podmiotu i zwięzły opis Projektu, dostępnego na stronie mocdlarozwoju.pl.
4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w terminach wskazanych w Harmonogramie. Po
weryfikacji poprawności zgłoszenia Organizator potwierdza rejestrację Uczestnika i jego Projektu
w Konkursie, wysyłając zwrotny e-mail na podany adres kontaktowy w terminie 5 dni roboczych
od przesłania Zgłoszenia.
5. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na:
a) nieodpłatne opublikowanie krótkiego opisu Projektu na stronie mocdlarozwoju.pl,
sporządzonego przez Organizatora i zawierającego wybrane informacje zawarte w Zgłoszeniu;
b) informowanie przez Organizatora w środkach masowego przekazu o podstawowych założeniach
Projektu;
c) przetwarzanie przez Organizatora, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, danych
osobowych zawartych w Zgłoszeniu, w sposób zgodny ze stosownymi przepisami, w szczególności
Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr
101 poz. 926 z późn. zm.).
6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podawania zgodnych z prawdą, aktualnych
i niewprowadzających w błąd danych.
7. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść Zgłoszenia i za skutki realizacji
Projektu, w tym za ewentualne naruszenia praw osób trzecich, w szczególności osobistych
i majątkowych praw autorskich.

§3 NAGRODY
1. Udział w Konkursie oznacza możliwość otrzymania od Organizatorajednej z Nagród.
Przewidziano dwie równorzędne Nagrody w wysokości 15 000 zł każda – jedną dla
przedsiębiorstwa, drugą dla organizacji studenckiej.
2. O przyznaniu nagród zadecyduje Jury, w którego skład wejdą osoby wyznaczone przez
Organizatora. Weźmie ono pod uwagę przede wszystkim:
a) innowacyjność Projektów,
b) ich potencjał biznesowy,
c) spójność, kompleksowość i realistyczność planów realizacyjnych,
d) kompetencje i doświadczenie zespołów pracujących nad Projektami,
e) potencjał Uczestników,
f) potencjalne znaczenie Projektów dla zrównoważonego rozwoju.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub obu Nagród, w wypadku gdy
poziom zgłoszonych Projektów będzie niezadowalający.
4. Nagroda może zostać przeznaczona na dowolny cel wiążący się z Projektem. Warunkiem
realizacji prawa do Nagrody jest podpisanie przez nagrodzonego Uczestnika porozumienia
z Organizatorem.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia Konkursu, zapisanego
w Harmonogramie. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie. Aktualny
Regulamin jest publikowany na stronie www.mocdlarozwoju.pl w sposób umożliwiający jego
pobranie na urządzenie końcowe.
2. Za uczestnictwo w Konkursie nie przysługuje wynagrodzenie. Organizator nie zwraca
Uczestnikom żadnych kosztów wynikających z udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym jego
etapie, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż działa on w sposób sprzeczny z Regulaminem,
obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.
4. Od decyzji Organizatora oraz Jury związanych z Konkursem, takich jak rejestracja w Konkursie
czy wybór laureatów Nagród, nie przysługuje odwołanie. Organizator ani Jury nie mają obowiązku
przedstawiania uzasadnienia swoich decyzji.
5. Zobowiązania wynikające z Konkursu nie stanowią przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art.
919 i nast. Kodeksu cywilnego.
6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań wynikających
z Regulaminu zostaje poddane sądownictwu powszechnemu polskiemu i sądom właściwym dla
siedziby Organizatora.

