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Regulamin konkursu „Dylemat logistyka” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Dylemat logistyka” jest Międzynarodowa Wyższa  Szkoła Logistyki                      

i Transportu we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B we Wrocławiu, wpisana do Rejestru 

Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem porządkowym ,,206”, zwana w 

dalszej części Regulaminu „MWSLiT we Wrocławiu”. 

2. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje  The Chartered Institute of Logistics and Transport 

(UK) Polska. 

3. Konkurs odbywa się raz w przeciągu roku akademickiego 2015/2016. 

4. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu          

i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

5. Konkurs przeznaczony jest dla studenckich kół naukowych, które zrzeszają studentów zainteresowanych 

branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). 

6. Celem konkursu jest pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników z zakresu szeroko rozumianego 

zarządzania logistycznego.  

II. ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs polega na prezentacji autorskiego pomysłu  na rozwiązanie danego problemu (dalej zwanego 

zadaniem konkursowym). Pomysł ten, w dalszej części niniejszego Regulaminu, nazywany jest pracą 

konkursową. 

2. Praca konkursowa nie może być sprzeczna z prawem oraz nie może naruszać dobrych obyczajów           

ani praw osób trzecich. Prace konkursowe nie spełniające tego wymogu nie będą rozpatrywane przez 

Komisję Konkursową. 

3. Informacje na temat zadania konkursowego zostaną udostępnione w wersji elektronicznej. 
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4. Zgłoszenie Zespołu do konkursu następuje w chwili wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego 

drogą elektroniczną na adres dylemat.logistyka@mail.mwsl.eu lub pocztą na adres Organizatora. 

Formularz wypełnia opiekun koła naukowego. 

5. Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia nadesłanego drogą pocztową, Zespół,                          

wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, musi przysłać również przygotowaną pracę 

konkursową. 

6. Wszelkie pytania dotyczące konkursu  mogą być zgłaszane do Organizatora włącznie drogą elektroniczną 

na adres dylemat.logistyka@mail.mwsl.eu. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. W konkursie mogą brać udział studenci studiów I stopnia, zarówno studiów licencjackich jak i 

inżynierskich. 

2. Uczestnikami konkursu są studenci określeni w art. 1, którzy są członkami kół naukowych działających 

na uczelniach wyższych. 

3. Jedna uczelnia wyższa może być reprezentowana przez jeden zespół złożony z 2-4 studentów 

pochodzących z tej samej uczelni wyższej. 

4. Jeden zespół może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

5. Uczestnicy konkursu muszą mieć w dniu składania pracy konkursowej status studenta uczelni, którą 

reprezentują. 

6. Każdy zespół konkursowy musi wskazać opiekuna zespołu (koła naukowego) w randze pracownika 

akademickiego. 
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IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs składa się z 2 etapów. 

2. Etap pierwszy konkursu polegać będzie na przygotowaniu pracy konkursowej w formie pisemnej, 

zawierającej rozwiązanie problemu wraz z uzasadnieniem. W pracy należy szczegółowo opisać 

koncepcję realizacji zadania. Wszelkie wyliczenia muszą zostać „krok po kroku” omówione. 

 

a) Prace konkursowe muszą być efektem samodzielnej pracy uczestników konkursu i nie mogą 

naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i pokrewnych. W przypadku 

naruszenia tego postanowienia Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestników 

wszelkich roszczeń z tytułu szkód poniesionych przez Organizatora.  

 

 

 

b) Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres pocztowy Organizatora:  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław 

z dopiskiem „Biuro karier” 

c) Prace konkursowe przygotowane niezgodnie z Regulaminem lub zgłoszone po terminie nie będą 

zakwalifikowane do konkursu i nie podlegają ocenie. 

d) Za dzień złożenia pracy konkursowej uznaje się dzień otrzymania pracy przez Organizatora. 

3. Etap drugi konkursu polegać będzie na zaprezentowaniu w siedzibie Organizatora rozwiązania zadania 

konkursowego w formie prezentacji multimedialnej. 

a) Rozwiązanie zadania konkursowego zostanie zaprezentowane przez 3 zespoły, które według 

Komisji Konkursowej wskazały (w etapie pierwszym) najlepsze pomysły na rozwiązanie danego 

problemu. 

b) Każdy zespół ma max. 15 minut na zaprezentowanie swoich wyników. 

c) Po zakończeniu poszczególnych prezentacji – Komisja Konkursowa może zadawać 

pytania wykonawcom prac. 

4. Nad przebiegiem i poprawnością konkursu czuwać będzie powołana specjalnie Komisja Konkursowa    

– składająca się z wybitnych specjalistów z branży TSL. 
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5. Zwycięzcą konkursu zostanie zespół, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez Komisję 

Konkursową. 

 

V. TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 maja 2016 r.  

2. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu: 

a) 30 maja 2016 r. (w przypadku odesłania zgłoszenia drogą elektroniczną), 

b) 3 czerwca 2016 r. (w przypadku odesłania zgłoszenia pocztą). 

Decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia na adres pocztowy lub elektroniczny Organizatora 

konkursu. 

3. Termin nadsyłania gotowych prac konkursowych upływa w dniu  3 czerwca 2016 r. Organizator 

zastrzega, że jest to termin wpłynięcia prac konkursowych do siedziby Uczelni. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  10 czerwca 2016 r.    w 

siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wydarzeniu 

przewodniczyć będą firmy sprawujące patronat nad konkursem. 

5. Program drugiego etapu konkursu zostanie przedstawiony do dnia 3 czerwca 2016 r. 

 

 

VI. PATRONAT NAD KONKURSEM 

 

1. The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) Polska. 
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VII. NAGRODY 

 

1. Nagrody funduje Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu: 

 Pierwsze miejsce 

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 2 semestry na studiach 

magisterskich na kierunku Logistyka dla wszystkich członków zespołu. 

 

 Drugie miejsce                                                                                                    

Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez 1 semestr na studiach 

magisterskich na kierunku Logistyka dla wszystkich członków zespołu. 

 

 Trzecie miejsce 

Zestaw gadżetów (kubek, koszulka, teczka, notes, 2 zeszyty naukowe) dla wszystkich członków 

zespołu. 

 

2. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w uroczystym ogłoszeniu wyników, które 

odbędzie się 10 czerwca 2016 r. w budynku Organizatora. 

3.  Odbiór indeksów odbędzie się osobiście podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 

Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. 

4. Warunkiem przyznania nagrody w postaci możliwości studiowania nieodpłatnie w MWSLiT                      

we Wrocławiu jest ukończenie studiów I stopnia z wynikiem pozytywnym. 

5. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. MWSLiT we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w szczególności z uwagi na 

niskie zainteresowanie i niski poziom prac konkursowych. 

2. Komisja Konkursowa ma prawo do nie przyznania nagrody w przypadku, gdy zgłoszone prace  nie 

spełniają wymaganych standardów.   

3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje odwołanie. 

4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

6. MWSLiT we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnienie wizerunku w materiałach 

promocyjnych (plakaty, ulotki, artykuły).  

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 

oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów w Internecie. 

9. Uczestnicy konkursu poprzez przyjęcie regulaminu akceptują politykę prywatności MWSLiT                    

we Wrocławiu, której szczegóły określono na stronie internetowej MWSLiT we Wrocławiu. 


