Regulamin Konkursu
„OD POMYSŁU DO REALIZACJI”

§ 1. ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONKURSU
1. Konkurs „Od pomysłu do realizacji” organizowany jest przez firmę AC S.A. (z siedzibą w
Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 294978, NIP 966-13-19-418, REGON
050643816), specjalizującą się w produkcji innowacyjnej elektroniki na rynek masowy, w
szczególności w obszarze systemów autogaz, posiadającą własne, nowocześnie wyposażone
Centrum Badawczo-Rozwojowe, notowaną na GPW w Warszawie; zwaną dalej
„Organizatorem”.
2. Partnerami Konkursu jest firma NXP Semiconductor, specjalizująca się w produkcji
elementów półprzewodnikowych (z siedzibą w Monachium, ul. Schatzbogen 7, D-81829
Monachium) oraz firma EBV ELEKTRONIK sp. z o.o., specjalizująca się w dystrybucji
elementów półprzewodnikowych (z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 16, wpisana przez Sąd
Rejonowy VI Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000152286, posiadającą REGON: 930936931, NIP: 8971360372).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i Partnerzy.
4. Regulamin Konkursu określa cel, zasady udziału oraz poszczególne etapy Konkursu.
5. Przez zgłoszenie konkursowe rozumie się nowatorski Projekt, zawierający podstawową
analizę wraz z opisem działania i funkcjonalności, specyfikację techniczną, opracowanie
graficzne, a także dokumentację mającą na celu prezentację zalet użytkowych,
technologicznych oraz ekonomicznych zgłaszanego rozwiązania.
6. Uczestnikiem Konkursu może być student, absolwent, inna osoba fizyczna lub zespół
(składający się z maksymalnie 3 osób), osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosiła się do udziału w Konkursie.
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.ac.com.pl
8. Organizator nie pobiera opłat z tytułu uczestnictwa. Uczestnik samodzielnie pokrywa
wszelkie koszty udziału w konkursie.
§ 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych Projektów najlepszych prototypów
urządzeń z kategorii: IoT, Automotive, Electromobility, Wearable Electronics, Smart Home,
Open.
2. Zgłaszane prototypy muszą wykorzystywać technologię Partnera Konkursu – firmy NXP.
3. Uczestnicy Konkursu zachowują majątkowe prawa autorskie do Projektu zgłaszanego w
Konkursie, z zastrzeżeniem iż wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie przez Organizatora
informacji dot. zwycięskich Projektów (tj. wyglądu, nazwy i ogólnego opisu) oraz informacji o ich
autorach.
4. Organizator i Partnerzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
poufnych dotyczących Projektu oraz niewykorzystywania tych informacji w celach komercyjnych,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 zd. 2
5. Uczestnik Konkursu powinien posiadać pełne prawa autorskie do zgłaszanego Projektu. W
przypadku wykorzystania przez Uczestnika Konkursu prawa autorskiego osób trzecich, jest on
zobowiązany dołączyć do zgłoszenia licencję lub odpowiednią zgodę osoby trzeciej.

6. Zabronione jest zgłaszanie Projektów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa oraz
naruszających zasady bezpieczeństwa lub dobre obyczaje.
7. Odpowiedzialność za wszelkie powstałe w związku z Projektem i jego zgłoszeniem do udziału w
Konkursie naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa ponosi Uczestnik.
W takim przypadku jest on zobowiązany do naprawienia wynikających z tych naruszeń szkód
powstałych po stronie Organizatora lub Partnerów.
§ 3. ETAPY KONKURSU, TERMINY ZGŁOSZEŃ ORAZ CZAS TRWANIA
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach.
2. I etap Konkursu - w terminie 04.10.2016 r. - 28.02.2017 r.- to czas dla Uczestników Konkursu
na stworzenie nowatorskiego Rozwiązania w jednej z dziedzin (IoT, Automotive,
Electromobility, Wearable Electricity, Smart Home, Open) z wykorzystaniem technologii
MPu/MCU Partnera Konkursu – firmy NXP. Nadesłane po tym terminie zgłoszenia nie będą
rozpatrywane.
3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który znajduje się na stronie www.ac.com.pl
Uczestnik może zgłosić więcej niż jedno Rozwiązanie. W takim przypadku zobowiązany jest
wypełnić odpowiednią ilość formularzy zgłoszeniowych.
4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest odpowiednie wypełnienie wszystkich wymaganych pól
formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres e-mail konkurs2016@ac.com.pl.
Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przez Uczestnika adres
e-mail.
5. II etap Konkursu trwa od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. - jest to czas dla Kapituły, która
dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych zgłoszeń i wybierze najciekawsze
projekty które zostaną zakwalifikowane do III etapu.
6. W skład Kapituły wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora Konkursu oraz po jednym
przedstawicielu Partnerów Konkursu. Kapitule przewodniczy Prezes Zarządu AC S.A. Kapituła
może zaprosić do obrad niezależnych ekspertów z wybranych dziedzin. Członkowie Kapituły
Konkursu są zobowiązani do złożenia oświadczenia o bezstronności oraz zachowania
poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.
7. Informacja dot. zakwalifikowania danego Rozwiązania do III etapu zostanie przesłana na
podane przez Uczestników Konkursu adresy e-mailowe.
8. Uczestnikom Konkursu, którzy dokonali zgłoszenia najlepszych Rozwiązań wybranych przez
Kapitułę Organizator zapewni następujące wsparcie:
 przekazanie próbek komponentów elektronicznych z oferty firmy NXP,
 techniczne w zakresie indywidualnie ustalonym przez Organizatora,
 innej niezbędnej pomocy, w zależności od indywidualnych ustaleń z Uczestnikami.
Zapytanie o wsparcie należy kierować na adres e-mail konkurs2016@ac.com.pl
9. III etap Konkursu trwa od 01.04.2017 r. do 16.08.2017 r. i polega na opracowaniu
działającego Prototypu na bazie Rozwiązania zgłoszonego w ramach I Etapu i opisie idei i
funkcjonalności jego działania. Prototyp wraz z opisem należy dostarczyć na adres
Organizatora najpóźniej do dnia 16.08.2017 r., z dopiskiem „Konkurs 2016”. Prototypy
dostarczone po upływie tego terminu zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.
10. IV etap Konkursu, to prezentacje Projektów przed Kapitułą w okresie 01.09.2017 r. – 15.09.
2017 r. które odbędą się w Warszawie, w siedzibie Firmy EBV.
11. Kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny projektów: innowacyjność projektu,
umiejętność wyeksponowania zalet zgłoszonego projektu, możliwości jego wdrożenia i
realizacji, szanse skomercjalizowania produktu finalnego, wartość rynkowa projektu,
przewaga konkurencyjna oraz poziom koniecznych nakładów inwestycyjnych.
12. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Nie mogą być także
w żaden sposób zaskarżane czy kwestionowane przez Uczestnika, ani osoby trzecie.

13. Organizatorowi i Kapitule przysługuje prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu lub nie
przyznania nagród w przypadku wpłynięcia zbyt małej ilości zgłoszeń lub ich niskiego
poziomu merytorycznego.
14. Finał Konkursu oraz ogłoszenie wyników odbędzie się w październiku 2017 roku.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) I nagroda: wyjazd do jednej z fabryk firmy NXP na terenie Europy - zapewniony przejazd
i pobyt Laureatów Konkursu oraz nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto
nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od nagrody.
b) II i III nagroda: płatny staż w siedzibie Organizatora w dziale R&D, trwający minimum
jeden miesiąc.
2. Wybrani Uczestnicy, których prace konkursowe zostaną nagrodzone po zakończeniu
Konkursu będą mogli skorzystać ze wsparcia Organizatora Konkursu przy komercjalizacji
Projektu, w sytuacji gdy wybrany Projekt będzie wpisywał się w strategię firmy AC S.A. W
takim przypadku Organizator przewiduje możliwość zawarcia odrębnego porozumienia
regulującego dalsze zasady współpracy.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik przystępując do Konkursu, akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się
do przestrzegania zawartych w nim zasad.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
3. Informacje o Konkursie znajdują się na stronie Organizatora konkursu www.ac.com.pl.
Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: konkurs2016@ac.com.pl lub nr tel. (85)
7438101.
4. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla celów Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 ze zm.)
5. Z udziału w Konkursie wykluczone są osoby pracujące na rzecz Organizatora lub
Partnerów Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniona
treść Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.ac.com.pl
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

