Regulamin Konkursu Symkaton
I.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, tryb zgłoszenia i
zasady, zgodnie z którymi odbywać́ się̨ będzie konkurs pod nazwą “Symkaton”
(zwane dalej „Symkaton”).
2. Organizatorami Symkatonu są: firm`a Symkom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Głogowej 24, NIP:521-393-37-64, Regon: 389392369, KRS: 0000909807
oraz Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie, ul. Władysława Reymonta, 30-050 Kraków (zwani dalej
“Organizatorami”).
3. Formuła „Symkatonu” polega na rozwiązaniu 2 zadań konkursowych wyznaczonych
przez Organizatorów. Uczestnicy do obu zadań podczas prac projektowych muszą
użyć oprogramowania Ansys.
4. Symkaton odbędzie się: I etap: 1.06 - 9.09. 2022, II etap: 29-30.09.2022 r.

II.

Przedmiot Konkursu
1. Celem wydarzenia jest popularyzacja idei kreatywności w inżynierii, efektywnego
radzenia sobie z wyzwaniami i pokazania jak wykorzystanie symulacji może ułatwić
pracę przy projekcie.
2. Zadaniem Uczestników będzie samodzielne rozwiązanie 2 postawionych przed nimi
zadań. Przedmiotem I zadania będzie: zaprojektowanie mieszadła, które zapewni
uniesienie powierzchni swobodnej na określoną wysokość przy jak najmniejszej
mocy potrzebnej do mieszania. Natomiast przedmiot drugiego zadania będzie
przekazany w dniu, w którym odbędzie się II etap Symkatonu.
3. W obu przypadkach zadaniem konkursowym dla uczestników będzie przygotowanie
działającego prototypu, który spełni następujące wymagania opisane w części IV pkt
6 Regulaminu.

III. Zasady i warunki zgłoszenia

1. Udział w Symkatonie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnicy Symkatonu tworzą prototypy rozwiązań technologicznych według wyzwań
ogłoszonych przez Organizatora, zwanych dalej “Projektami”.
3. Uczestnicy nie mogą tworzyć Projektów sprzecznych z prawem powszechnie
obowiązującym, wykorzystujących zakazane przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego treści lub naruszających prawa osób trzecich. Uczestnicy ponoszą
wyłączną odpowiedzialność za dokonane przez siebie naruszenie prawa
powszechnie obowiązującego, korzystanie z treści zakazanych przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa bądź naruszenie praw osób trzecich.
Odpowiedzialność Organizatora w wyżej wymienionym zakresie jest wyłączona.
4. Prace w trakcie Symkatonu będą prowadzone w zespołach 2 – 3-osobowych.
5. Uczestnik Symkatonu może należeć tylko do jednego zespołu biorącego udział w
konkursie.
6. Udział w Symkatonie zgłaszać́ mogą osoby fizyczne za pośrednictwem strony
internetowej: https://symkom.pl/symkaton/. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby
fizyczne:
a) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiadające wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie.
7. Wszyscy członkowie zespołów powinni być studentami studiów inżynierskich lub
magisterskich.
8. Uczestnicy zobowiązują się do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursowych.
9. Zgłoszenie Uczestników do udziału jest możliwe poprzez prawidłowe wypełnienie
formularza on-line udostępnionego na stronie: www.symkom.pl/symkaton oraz
zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru, w którym rejestrująca się̨ osoba
oświadcza, że zna Regulamin i akceptuje jego postanowienia.
10. Zakres danych do podania w formularzu to:
a. nazwa Zespołu (oznaczenie) Uczestnika,
b. informacje kontaktowe do Lidera Zespołu (telefon, e-mail)
c. uczelnia, na której studiują członkowie Zespołu
d. wspólne zdjęcie członków Zespołu
11. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego wraz z zaznaczeniem
odpowiedniego przycisku wyboru, jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego Regulaminu.
12. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się̨ do udziału w
Symkatonie.
13. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Symkatonie decyduje Organizator.
14. Zakwalifikowani Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
IV. Przebieg Symkatonu
1. I etap Symkatonu rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r., trwa do 9 września 2022 r..
2. Uczestnicy po wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie
www.symkom.pl/symkaton otrzymają materiały umożliwiające im wzięcie udziału w I
etapie Symkatonu.
3. Zadaniem w I etapie będzie zaprojektowanie mieszadła, które zapewni uniesienie
powierzchni swobodnej na jak największą wysokość przy określonej maksymalnej
masie wirnika. Szczegóły zadania zostaną przesłane zgłoszonym Zespołom.
4. Do 9 września Uczestnicy powinni wgrać na udostępniony im dysk:
a. Raport z wykonanej symulacji przygotowany zgodnie z formularzem

b. Pliki projektu - geometria w formacie CADowskim, siatka obliczeniowa, pliki
solwera
c. Plik produkcyjny mieszadła w formacie .stl
5. Przesłane projekty mieszadeł zostaną wydrukowane i poddane próbie, a następnie
ocenione. Kryteriami oceny w I etapie będą:
a. Wysokość uniesienia powierzchni swobodnej - 30 pkt. (najlepszy zespół
otrzymuje 30 pkt., każdy kolejny dwa punkty mniej)
b. Metodyka wykonanej symulacji na podstawie uzupełnionego formularza zasadność opracowanej geometrii, siatki obliczeniowej, przyjętych modeli,
ustawień numerycznych i kontroli zbieżności obliczeń - 10 pkt.
6. Do II etapu Symkatonu przejdzie 5 zespołów, które uzyskały najwięcej punktów w etapie
I.
7. O wynikach I etapu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo, na adresy, które wpisali w
formularzu zgłoszeniowym. Pozytywny wynik I etapu konkursu decyduje o przejściu do II
etapu Symkatonu.
8. II etap Symkatonu będzie trwał 24 godziny. Odbędzie się w 29 września 2022 r. od
godziny 10:00 do 30 września 2022 r. do godz. 10:00 w Krakowie (dokładny adres zostanie
podany po rozstrzygnięciu I etapu).
9. Aby wziąć udział w II etapie Symkatonu Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli I etap są
zobowiązani do osobistego stawienia się w wyznaczonym miejscu. Brak przyjazdu będzie
równoznaczny z rezygnacją z dalszego udziału w konkursie.
10. Zakwalifikowanym Uczestnikom zostanie udostępnione zadanie konkursowe, na którego
realizację będą mieli 24 godziny. Zostanie także przedstawione kryterium oceny, w którym
jury konkursu przyzna punkty. Każda drużyna powinna dysponować własnym komputerem z
zainstalowaną studencką wersją licencji oprogramowania Ansys. Pozostałe rzeczy
niezbędne do realizacji zadania zapewnia Organizator.
11. Uczestnicy nie mogą konsultować się w sprawach związanych z zadaniem konkursowym
z nikim poza członkami swojego zespołu.
12. 30 września 2022 r. od godz. 10:00 rozpoczną się prezentacje projektów uczestników.
Jury oceni je pod kątem spełnienia kryteriów zadania konkursowego i wyłoni laureatów
konkursu Symkaton.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w harmonogramie
jak i w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy każdorazowo zostaną o nich powiadomieni w
terminie do 3 dni po wprowadzeniu tych zmian.
V. Nagrody
1. Nagrodami będą pieniądze lub przedmioty przekazane na rozwój naukowy zespołu,
w którym byli zwycięzcy konkursu. Uczestnicy, którzy pomyślnie przejdą I etap
konkursu otrzymają vouchery na specjalistyczne szkolenia z oprogramowania Ansys
i nagrody rzeczowe.

VI. Własność intelektualna i promocja

1. Uczestnicy gwarantują, że zrealizowane podczas Symkatonu projekty są̨ ich
autorstwa lub współautorstwa (w przypadku pracy zespołowej) i nie naruszają̨
jakichkolwiek praw osób trzecich.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na fotografowanie Projektów oraz
wykorzystanie wszelkich fotografii ukazujących Projekty, które zostały stworzone w
trakcie trwania Symkatonu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych, także przez
jego i Partnerów wydarzenia, stronach internetowych czy mediach
społecznościowych.
3. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne
Projektów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z
naruszenia prawa autorskich i innych praw osób trzecich, w szczególności w
zakresie legalności oprogramowania i narzędzi użytych do powstania Projektu. W
przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik
zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia Organizatora od
obowiązku świadczenia.
4. Uczestnicy uprawnieni są do posługiwania się logiem Organizatora oraz Symkatonu
wyłącznie w zakresie, w jakim jest to związane z ich uczestnictwem w konkursie.
5. Organizator uprawniony jest do posługiwania się, w ramach własnych działań
komunikacyjno-promocyjnych, informacjami związanymi z udziałem Uczestników w
Symkatonie, dostarczonymi materiałami oraz wszelkimi innymi materiałami
(zdjęciami, filmami, komunikatami umieszczonymi w mediach społecznościowych),
które otrzyma od Uczestników od momentu złożenia Formularza do Symkatonu. W
związku z powyższym Uczestnicy (a w przypadku, gdy Uczestnikiem jest zespół:
wszyscy jego członkowie) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji do korzystania z udostępnionych w ramach Symkatonu materiałów oraz
wszelkich wchodzących w ich skład komponentów stanowiących przedmiot praw
autorskich, praw pokrewnych lub praw osobistych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych
oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Uczestnicy upoważniają Organizatora do
wykonania w imieniu twórców i artystów wykonawców materiałów ich autorskich praw
osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia prac publiczności,
formatowania, fragmentaryzacji, ekstrakcji poszczególnych elementów oraz
oznaczania utworów imieniem i nazwiskiem twórców, z poszanowaniem tychże praw,
dla celów określonych powyżej. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje
prawo wykonywania autorskich praw zależnych.
6. Zdjęcia oraz nagrania audio-wizualne wykonane przez Organizatora w trakcie
przygotowań oraz przebiegu Symkatonu, a także wydarzeń towarzyszących stanowią
wyłączną własność Organizatora. Na prośbę Uczestnika Organizator może
udostępnić posiadane zdjęcia lub nagrania, które Uczestnik będzie mógł wykorzystać
jedynie do własnych celów promocyjnych.

VII. Komunikacja
1. Kontakt z Organizatorem na każdym etapie jest możliwy w formie elektronicznej za
pośrednictwem adresu email: bkazmierczak@symkom.pl.

2. Wszystkie istotne informacje dotyczące Symkatonu mające zastosowanie do
Uczestników będą komunikowane za pośrednictwem strony internetowej Symkatonu.
Uczestnicy są zobowiązani sprawdzać ją regularnie.
VIII. Dane osobowe
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na następujących zasadach:
a) Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: dane osobowe
wskazane w części III ust. 10 Regulaminu w zakresie, w jakim zostaną podane przez
uczestnika, a także wizerunek uczestnika zgodnie z postanowieniami części X
regulaminu.
b) Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia 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), zwanego dalej „RODO”, danych osobowych wskazanych w treści
części III ust. 10 niniejszego Regulaminu. udostępnionych przez Uczestników
Symkatonu, jest Organizator.
c) Dane osobowe będą przetwarzane dla celów organizacji Symkatonu, prezentacji
Projektów, promocji wydarzenia.
d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda
osoby, której dane dotyczą.
e) Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
f) Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych przed
rozpoczęciem Symkatonu wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w
Symkatonie.
IX. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub
niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Symkatonie
lub w wyniku i w związku z przyznaniem bądź nie przyznaniem nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Projekt
będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się̨ do wstąpienia do sporu w miejsce Organizatora lub
występowania wspólnie z Organizatorem na drodze postępowania sadowego lub
ugodowego, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem lub
żądaniem skierowanym przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia jej praw w
związku ze zgłoszeniem Projektu w ramach Symkatonu.
4. Uczestnik zobowiązuje się̨ zwrócić́ Organizatorowi wydatki w tym koszty obsługi
prawnej poniesione przez Organizatora na skutek roszczenia lub żądania, o którym
mowa powyżej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sadowym, ostateczną
decyzją administracyjną lub ugodą pisemną.

5. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o wystąpieniu
przez osobę trzecią z opisanym powyżej roszczeniem lub zadaniem skierowanym
przeciwko Organizatorowi.
6. Organizator Symkatonu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru
nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez
opieki podczas trwania Symkatonu.
X Wizerunek Uczestnika
1. Uczestnik wraz z rozpoczęciem udziału w Symkatonie wyraża zgodę na
zarejestrowanie przez Organizatora jego wizerunku w ramach Symkatonu w formie
fotografii oraz materiałów audiowizualnych. Organizatorowi przysługuje
nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania
fotografii oraz materiałów audiowizualnych w celu związanym z działalnością̨
Organizatora, w szczególności poprzez publikację ww. na własnych stronach
internetowych, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach
informacyjnych.
2. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Symkatonu będzie dostępny od momentu rozpoczęcia rekrutacji
Uczestników na stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w momencie opublikowania
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu
Symkatonu.
6. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu Symkatonu Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za szkody jakie poniosły z tego tytułu osoby, które zgłosiły
swój udział w Symkatonie.
7. Zgłaszając udział w Symkatonie i biorąc w nim udział Uczestnik zobowiązuje się̨ do
stosowania Regulaminu, zrzekając się̨ wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
8. Naruszenie przez Uczestników Symkatonu któregokolwiek z postanowień
Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych,
naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub ogólnie przyjętych
zasad współżycia społecznego w związku z uczestnictwem w Symkatonie upoważnia
Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Symkatonu wraz z utratą prawa do
nagrody.
9. Organizator nie jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń
stanowiących własność Uczestników. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za
swoją własność (w tym sprzęt komputerowy) i sami są̨ zobligowani do jej pilnowania.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za
ewentualne straty.
10. Organizator nie pokrywa i nie zwraca kosztów udziału w Symkatonie, ani kosztów
dojazdu oraz zakwaterowania.

11. Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby mógł
uczestniczyć́ w Symkatonie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
12. Uczestnik odpowiada za szkody, jakie wyrządził w obiekcie w trakcie trwania
Symkatonu.

