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REGULAMIN 
  
1. Definicje  
Konkurs – konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chowu i/lub hodowli bydła, drobiu lub trzody 
chlewnej; składający się z dwóch etapów; organizowany przez firmę De Heus. 
Organizator  – firma De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy 99-100, ul. Lotnicza 21B, zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000060991.  
Uczestnik Konkursu (Uczestnik) – student/absolwent, który zgłosił do Konkursu autorską pracę 
dyplomową. 
Streszczenie pracy dyplomowej (Streszczenie) – streszczenie pracy dyplomowej sporządzone w języku 
polskim, w dowolnej formie, zgłaszane do Konkursu w I etapie. 
Praca dyplomowa – praca magisterska/inżynierska/licencjacka, której przedmiot stanowią zagadnienia 
chowu i/lub hodowli określonego sektora  zwierząt - bydła, drobiu lub trzody chlewnej; sporządzona  
w języku polskim lub angielskim; obroniona w danym roku kalendarzowym (2017) lub w roku 
poprzedzającym (2016); zgłoszona przez Uczestnika Konkursu do Organizatora po zakwalifikowaniu 
Streszczenia pracy dyplomowej do II etapu Konkursu. 
Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, którego Praca dyplomowa została uznana przez Organizatora za 
najpełniej spełniającą kryteria spośród wszystkich Prac dyplomowych nadesłanych w II etapie Konkursu. 
 
2. Etapy Konkursu 

2.1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
2.2.  Etap I polega na zgłaszaniu Streszczeń prac dyplomowych przez Uczestników do Organizatora na 

adres e-mail: konkurs@deheus.com. 
2.3.  Etap II polega na przysłaniu Prac dyplomowych przez Uczestników, których Streszczenia prac 

zostały zakwalifikowane do dalszego udziału w Konkursie. O zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu 
Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres e-mail z którego nastąpiło 
zgłoszenie w I etapie Konkursu. 
 

3. Czas trwania Konkursu 
3.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 01.06.2017r. do 31.12.2017r. 
3.2. Zgłoszenie Streszczeń do Organizatora w I etapie Konkursu może nastąpić najpóźniej do dnia 

15.11.2017r. 
3.3. Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu przez Organizatora nastąpi najpóźniej do 10.12.2017r. 
3.4. Przesłanie Prac dyplomowych do Organizatora w II etapie Konkursu może nastąpić najpóźniej do 

31.12.2017r. 
3.5. Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu oraz ogłoszenie wyników przez Organizatora nastąpi najpóźniej 

do dnia 30.01.2018r. 
 

4. Uczestnicy Konkursu 
4.1. Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków przyrodniczych,  

w szczególności rolnictwa i zootechniki. 
4.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
4.3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu  

i oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności, które uniemożliwiałyby jego uczestnictwo  
w Konkursie.  
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5. Warunki uczestnictwa 
5.1. Zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane wyłącznie przez autorów Prac dyplomowych. 

Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy dyplomowej i przysługują  mu  
w tym zakresie pełne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.  

5.2. Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@deheus.com,  
w postaci plików nieedytowalnych (pdf). 

5.3. Zgłoszenie do Konkursu w I etapie powinno zawierać:  
a) Streszczenie pracy dyplomowej; 
b) skan podpisanego przez autora pracy Regulaminu Konkursu (wymagany jest podpis na każdej 

stronie Regulaminu). 
5.4. Zgłoszenie do Konkursu w II etapie powinno zawierać Pracę dyplomową, której Streszczenie zostało 

zakwalifikowane po I etapie Konkursu. 
5.5. Dokonując zgłoszenia Pracy dyplomowej w ramach niniejszego Konkursu, Uczestnik Konkursu 

wyraża zgodę na korzystanie z Pracy dyplomowej (m.in. wprowadzenie do pamięci komputera)  
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz ogłoszenia wyników 
Konkursu.  

 
6. Ocena zgłoszeń 

6.1. Przy ocenianie Streszczeń prac dyplomowych pod uwagę będą brane tematyka oraz aktualność  
i ważność poruszonej przez autora problematyki. 

6.2. Przy ocenianie Prac dyplomowych pod uwagę będą brane:  
a) przedmiot pracy, 
b) merytoryka pracy,  
c) możliwość wykorzystania w praktyce wyników i wniosków autora. 

6.3. Osobami oceniającymi zgłoszenia będą pracownicy De Heus Sp. z o.o., w tym kierownicy produktu 
oraz eksperci w tematyce danego gatunku zwierząt. 
 

7. Ogłoszenie wyników Konkursu  
7.1. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach drogą mailową, na adres  

e-mail, z którego nastąpiło zgłoszenie do Konkursu. 
7.2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.deheus.pl, 

www.facebook.com/SielskaWies, a także w innych źródłach informacyjno-promocyjnych  
De Heus. Zostaną również przekazane szkołom wyższym zaangażowanym w popularyzację 
informacji o Konkursie do zamieszczenia w Internecie oraz w prasie studenckiej. 

 
8. Nagrody  

8.1. Spośród prawidłowo i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nadesłanych zgłoszeń  
w II etapie Konkursu Organizator wyłoni Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę główną w postaci 
nagrody rzeczowej – tabletu o wartości do 700 zł brutto – oraz zaproszenia na płatny staż  
w wybranym dziale sprzedaży De Heus (dział drobiu/bydła/trzody chlewnej). 

8.2. Organizator może dodatkowo przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia, których autorzy otrzymają 
upominki rzeczowe. 

8.3. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi w terminie do 15.03.2018 r. 
8.4. Organizator przewiduje organizację 4-tygodniowego stażu z wynagrodzeniem 1000 zł netto. 

Pozostałe zasady odbywania stażu, w tym termin, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy 
Zwycięzcą Konkursu a Organizatorem.     

8.5. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskanej nagrody na osoby trzecie. 
8.6. Zwycięzca Konkursu oraz autorzy prac wyróżnionych udzielają Organizatorowi zgody  

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celu opublikowania 
ww. informacji w Internecie oraz w prasie. 

http://www.deheus.pl/
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9. Postanowienia końcowe  

9.1. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.deheus.pl. 
9.2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.; poz. 922). 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator. Dane 
Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Konkursu oraz w celu realizacji postanowień związanych z przekazaniem nagród. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie na zasadach 
określonych w Regulaminie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 

9.3. Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.; 
poz. 922). 
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