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Załącznik nr 1 
     , dnia       roku  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja niżej podpisany, zgłaszam do udziału w konkursie prac studenckich FABRYKA PRZYSZŁOŚCI, 
organizowanego przy konferencji:  "Fabryka Przyszłości - w drodze do przemyslu 4.0", organizowanym 
przez firmy: BALLUFF Sp. z o.o., FANUC Polska Sp. z o.o., LAPP KABEL Sp. z o.o., WAGO ELWAG Sp. z o.o. 
(dalej zwane: „Organizatorami”) wykonaną przeze mnie pracę, (dalej zwaną: „Dzieło”), pt.: 
     . 
 
Przystępując do konkursu oświadczam, że: 

1. Jestem twórcą Dzieła;  
2. Przysługują mi majątkowe prawa autorskie do Dzieła; 
3. Dzieło nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz jest wolne od innych wad prawnych;  
4. Dzieło jest oryginalne i nie stanowi opracowania innego utworu; 
5. Dzieło oraz nośnik, na którym zostało ono utrwalone są wolne od wad i usterek; 
6. Wyrażam zgodę na treść Regulaminu Konkursu, ogłoszonego przez Organizatorów Konkursu 

na stronie www Konkursu, w szczególności wyrażam zgodę na przeniesienie na Organizatorów 
Konkursu majątkowych praw autorskich do Dzieła zgodnie z postanowieniami regulaminu.  

 
W przypadku nagrodzenia Dzieła w Konkursie, wskazuję rachunek bankowy, na który może nastąpić 
wypłata nagrody po potrąceniu należnego podatku: 
 
Posiadacz rachunku:       
bank:        
nr rachunku:        
 
 
Uczestnik Konkursu (dane do ewentualnej wypłaty nagrody): 
 
Imię i nazwisko (czytelnie):       
Imiona rodziców:       
Adres zamieszkania:       
Numer dowodu osobistego:       
NIP:       
Urząd Skarbowy:       
 
 
 
___________________________ 
Podpis Uczestnika Konkursu:      

Uwaga:  

proszę złożyć czytelny własnoręczny podpis oraz przesłać mailem, skan kompletnie wypełnionego              
i podpisanego oryginału w formacie PDF,  do organizatorów konkursu na wskazany adres.  
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Załącznik nr 2 

(*wypełnić w przypadku zgłaszanych tematów prac dyplomowych) 

 

     , dnia       roku 

 

OŚWIADCZENIE PLACÓWKI DYDAKTYCZNEJ  

 

Ja      , działając w imieniu Uczelni      , jako osoba upoważniona do jej reprezentowania w 

kwestii studenckich prac dyplomowych w ramach wydziału       , oświadczam, że Uczelnia jako 

podmiot korzystający z pierwszeństwa publikacji w rozumieniu art. 15 a Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 80 poz. 904) wyraża zgodę na 

zgłoszenie pracy dyplomowej pod tytułem       napisanej pod kierunkiem       przez studenta 

      do konkursu prac studenckich pod nazwą Fabryka Przyszłości.  

Wyrażam zarazem zgodę organizującym niniejszy konkurs firmom: BALLUFF Sp. z o.o., FANUC Polska 

Sp. z o.o., LAPP KABEL Sp. z o.o., WAGO ELWAG Sp. z o.o. (dalej zwanych: „Organizatorami”), na 

pierwszą publikację dowolnych fragmentów pracy dyplomowej i ich demonstrację przez 

Organizatorów podczas konferencji ”Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0", oraz w 

publikacjach po jej zakończeniu. 

 

___________________________ 

Podpis Pracownika Uczelni / Promotora 

Uwaga:  

proszę złożyć czytelny własnoręczny podpis oraz przesłać mailem skan kompletnie wypełnionego              
i podpisanego oryginału w formacie PDF, do organizatorów konkursu na wskazany adres.  
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Załącznik nr 3 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA 

do konkursu prac "Fabryka Przyszłosci - w drodze do przemysłu 4.0" 

 
 

 
Dane osoby zgłaszającej: 
Imię:       
Nazwisko:       
Nazwa uczelni/Wydziału/Instytutu:       
 
Adres do korespondencji:       
Tel. kontaktowy:       
E-mail:       
 
Imiona i Nazwiska autora/współautorów (dotyczy prac wieloosobowych):  
      
 
Tytuł pracy:  
      
 
Data obrony * ( jeśli ma zastosowanie):       
 

 Wyrażamy zgodę na swobodne, nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów konkursu, zgodnie 
z regulaminem: streszczenia pracy oraz rozwiązania zawartego w zgłoszonej pracy dyplomowej w 
dowolnych fragmentach lub w całości. 

 

Dane Promotora * ( dotyczy istniejących bieżących tematów prac dyplomowych) 
Imię:       
Nazwisko:       
Tytuł naukowy:       
Nazwa uczelni/Wydziału/Instytutu:       
 
Tel. Kontaktowy:       
E-mail:       
 
 

___________________________ 

Podpis Uczestnika Konkursu 

Uwaga:  
proszę złożyć czytelny własnoręczny podpis oraz przesłać mailem, skan kompletnie wypełnionego               
i podpisanego oryginału w formacie PDF, do organizatorów konkursu na wskazany adres. 
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Niezbędne dokumenty do prawidłowego zgłoszenia prac w formacie zip lub rar : 
 

 wypełniony formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 3, 

 streszczenie opracowania / koncepcji wraz z rysunkami /zdjęciami ( zgodnie z formatami 
przedstawionymi w regulaminie), 

 oświadczenie autora/autorów - załącznik nr 1, 

 oświadczenie uczelni  - załącznik nr 2 *. 
 

*  Uwaga:  
proszę wypełnić jedynie w przypadku gdy zgłaszany temat jest zarazem bieżącym tematem pracy    
dyplomowej uczestnika. 
  
 


