
Regulamin IV edycji konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”   

 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się IV edycja konkursu o stypendium ENEA 

S.A. pod nazwą „Moc na start” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań 

(dalej: „Organizator”).  

3. ENEA S.A. jest administratorem danych osobowych Uczestników oraz w przypadku niepełnoletnich 

Uczestników ich opiekunów prawnych, przetwarzanych w związku z organizowaniem  

i przeprowadzeniem Konkursu. 

4. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy Spółki 

ENEA S.A. Członkowie Komisji Konkursowej są autorami zadań konkursowych stanowiących 

załącznik nr 10 do Regulaminu. 

5. Konkurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem strony internetowej www.enea.pl/moc-na-start 

(dalej: „Strona Internetowa Konkursu”). 

6. Celem Konkursu jest: 

a) zainteresowanie młodzieży tematyką związaną z energetyką i trendami rozwojowymi branży, 

b) promowanie wiedzy o energetyce i rozwijanie zainteresowań poznawczych, 

c) wsparcie w nauce uczniów szkół objętych programem patronackim, których prace konkursowe 

zostały najwyżej ocenione. Wsparcie nastąpi poprzez przekazanie stypendium celowego na 

zakup sprzętu niezbędnego do nauki stacjonarnej i/lub zdalnej, 

d) wzmocnienie wśród Uczestników, potencjalnych przyszłych pracowników Spółek Grupy ENEA, 

wizerunku Spółek Grupy ENEA jako atrakcyjnych i odpowiedzialnych pracodawców. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół średnich objętych 

patronatem Spółek Grupy ENEA (dalej „Szkoły”). Lista Szkół znajduje się w załączniku nr 9 do 

Regulaminu. 

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie organizując dwuosobowe drużyny (dalej: „Drużyna”). 

Członkami jednej Drużyny mogą być uczniowie różnych klas jednej szkoły. Jeden Uczestnik może 

być członkiem (dalej: „Członek”) tylko jednej Drużyny. 

3. Każda Drużyna musi mieć wyznaczonego opiekuna Drużyny (dalej: „Opiekun”)- nauczyciela szkoły, 

do której uczęszczają Członkowie, który będzie osobą kontaktową dla Organizatora Konkursu. 

Opiekun zgłasza udział Drużyny w Konkursie. 

4. Z każdej Szkoły może zostać zgłoszona dowolna liczba Drużyn.  

 

§ 3. Warunki udziału w konkursie 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w terminach określonych w §6 ust. 2 Regulaminu: 

1) Przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu, oryginalną koncepcję opracowaną w ramach jednego z zadań opisanych  

w załączniku nr 10 do Regulaminu, 

2) wyrazić wszystkie zgody i złożyć oświadczenia wymagane niniejszym Regulaminem.  

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest załączenie w formularzu zgłoszeniowym do 

konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu skanów następujących 

dokumentów : 
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1) oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w 

Konkursie w przypadku osób małoletnich do zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z treścią 

załącznika nr 2 do Regulaminu, 

2) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika: 

- osoby niepełnoletnie, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Regulaminu,  

- osoby pełnoletnie, zgodnie z treścią załącznika nr 3a do Regulaminu, 

3) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika: 

- osoby niepełnoletnie, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Regulaminu,  

- osoby pełnoletnie, zgodnie z treścią załącznika nr 4a do Regulaminu, 

4) złożenie oświadczenia o przysługiwaniu praw autorskich do Pracy konkursowej, zgodnie  

z treścią załącznika nr 5 do Regulaminu, 

5) złożenie oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich, zgodnie z treścią 

załącznika nr 6 do Regulaminu,  

6) złożenie oświadczenia Opiekuna Drużyny o odpowiedzialności prawnej za ewentualne 

naruszenie praw osób trzecich, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu. 

3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Konkursu równoznaczne jest z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

4. Organizator za skuteczne uznaje przesłanie podpisanych oświadczeń i zgód przesłanych w formie 

skanu lub zdjęcia. Każdorazowo w oświadczeniu powinien znaleźć się podpis osoby wyrażającej 

zgodę i data jej wyrażenia. 

 

§ 4. Praca konkursowa 

1. Praca konkursowa powinna uwzględniać łącznie poniższe wymogi: 

1) Praca konkursowa powinna zostać przygotowana na szablonie Organizatora 

stanowiącym załącznik nr 11 i mieć od 10 do maksymalnie 20 slajdów, 

2) Pracę można uzupełnić o wizualizację z wykorzystaniem programów do grafiki  

i modelowania 2D lub 3D, 

3) Praca konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej (plik pdf) poprzez 

formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1. 

2. Wraz ze zgłoszeniem Drużyny do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną, 

nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację przez Organizatora pracy konkursowej, o której 

mowa  powyżej, w celach promocyjnych i edukacyjnych oraz na korzystanie z tej pracy konkursowej 

na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), 

w tym drukiem oraz cyfrowo, 

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo, 

c) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do 

baz danych, 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów  

i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie), 

e) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public 

relations, 

f) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie, 

g) użyczanie lub najem. 

3. Przesyłając pracę konkursową, o której mowa w §4 ust.1 powyżej, Uczestnik oświadcza zgodnie ze 

wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5, że: 

a) posiada wszystkie prawa do dysponowania pracą konkursową, a także, że przysługują mu 

autorskie prawa majątkowe do tej pracy, w tym wszystkich jej części stanowiących 

samodzielny utwór, 



b) praca ta nie jest ograniczona prawami na rzecz osoby trzeciej, 

c) osoby, których wizerunek jest utrwalony w pracy konkursowej, o której mowa powyżej, 

wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku przez Organizatora. 

4. Opiekun, dokonując rejestracji Drużyny, o której mowa w § 2 ust. 2, ponosi pełną 

odpowiedzialność za to, że prawa, o których mowa w § 4 ust.3,  przysługują Uczestnikom, 

a także ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Opiekun 

Drużyny składa w tym zakresie oświadczenie, którego wzór  stanowi załącznik nr 7 do 

Regulaminu Konkursu.  

 

§ 5. Ocena prac konkursowych 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, 

składająca się z co najmniej 2 osób – przedstawicieli Organizatora.  

2. Na ocenę zgłoszonych prac składają się: 

a) kompletność przedstawionej w opracowaniu koncepcji (pomysły, argumenty, podsumowanie), 

b) merytoryczny poziom opracowania (źródła informacji), 

c) wkład własny w opracowaniu (przemyślenia, pomysły, nowe zastosowania), 

d) estetyka wykonania pracy i sposób jej zaprezentowania. 

3. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu natychmiast po dokonaniu oceny rozwiązań 

przedstawionych przez Uczestników, zgodnie z terminem wskazanym w § 6 ust. 2. 

4. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na Stronie 

Internetowej Konkursu zgodnie z terminem wskazanym w § 6 ust. 2. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

§ 6. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 27.09.2022 i trwa do 30.11.2022 r.  

2. Terminy realizacji Konkursu:  

a) wypełnienie zgłoszenia do konkursu i przesłanie pracy konkursowej, o której mowa w § 4 – 

27.09. – 20.11.2022 r. 

b) ocena przesłanych prac przez Komisję Konkursową, wybór 5 najlepszych prac, poinformowanie 

Uczestników o wynikach Konkursu do 30.11.2022 r. 

c) Gala finałowa Konkursu, prezentacja najlepszych prac i wręczenie nagród. 

3. Dokładny termin i miejsce Gali finałowej Konkursu, o której mowa w §6 ust.2 powyżej zostaną 

podane przez Organizatora nie później niż 30.11.2022 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. O zmianie terminów, o których mowa w ust. 2 Organizator informuje Uczestników za pomocą Strony 

Internetowej Konkursu. 

 

§ 7. Nagrody i zasady ich wydawania 

1. Dla Członków nie więcej niż pięciu zwycięskich Drużyn, których prace konkursowe zostaną najwyżej 

ocenione przewidziane są nagrody. Nagrodami w Konkursie są stypendia celowe o wartości 

jednostkowej 3 000 zł brutto (trzy tysiące złotych) dla każdego Członka zwycięskiej Drużyny  

w maksymalnej liczbie 10 (dziesięć), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej (dalej: „Stypendium” lub 

„Nagroda”). 

2. Jeden Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę (jedno Stypendium). 

3. Nagroda nie może być wymieniana na inną nagrodę rzeczową. 

4. Prawo do Nagrody jest niezbywalne. 

5. Warunkiem wydania Nagrody - wypłaty Stypendium jest: 



a) zawarcie umowy stypendialnej (dalej: „Umowa stypendialna”) wraz z załącznikami – o treści 

zgodnej z załącznikiem nr 8 do Regulaminu w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników 

Konkursu. Zawarcie umowy następuje poprzez wymianę podpisanych przez obie Strony 

egzemplarzy umowy w formie skanów. Uczestnik przesyła podpisany skan umowy w formie 

elektronicznej na adres mailowy: konkurs@enea.pl.  

b) złożenie w formie elektronicznej (podpisany skan lub zdjęcie) oświadczenia zgodnie 

załącznikiem nr 1 do Umowy Stypendialnej i podanie dodatkowych danych: nr rachunku 

bankowego, na który przelane zostanie Stypendium oraz podanie danych osobowych jego 

właściciela (imię, nazwisko, adres zamieszkania).  

6. Organizator jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych  

w wysokości 10% wartości Nagrody. Wypłata na konto Uczestnika lub Opiekuna prawnego 

wskazane w Umowie Stypendialnej po umniejszeniu o podatek wyniesie 2700 zł (dwa tysiące 

siedemset złotych).  

7. Brak zawarcia Umowy stypendialnej, o której mowa w ust. 5 lit. a) niniejszego paragrafu, jest 

równoznaczny z rezygnacją z przyznanego Stypendium. W takim przypadku Stypendium pozostaje 

do dyspozycji Organizatora. 

8. Podanie danych, o których mowa w ust. 5 lit. b) jest dobrowolne, jednak  niezbędne do wydania 

Nagrody. Oświadczenie wskazane w ust. 5 lit. b) powyżej jest załącznikiem do Umowy 

stypendialnej. 

9. Umowę stypendialną wraz z załącznikami podpisuje pełnoletni Uczestnik. W przypadku, gdy jest 

nim osoba niepełnoletnia Umowę podpisuje rodzic/opiekun prawny i Uczestnik. Oświadczenie,  

o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej podpisuje Uczestnik, a w przypadku, gdy jest nim osoba 

niepełnoletnia rodzic/opiekun prawny. 

10. Za podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) powyżej,  

odpowiedzialność ponosi osoba składająca oświadczenie. 

11. O zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, o którym mowa ust. 5 lit. b) powyżej 

osoba, która złożyła oświadczenie, zawiadamia Organizatora niezwłocznie, nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień wypłaty Stypendium. 

12. Wypłata Stypendium nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy stypendialnej na rachunek 

bankowy wskazany w Umowie stypendialnej. 

13. Osobami uprawnionymi do dysponowania Stypendium są Uczestnik lub jego rodzic/opiekun 

prawny. 

 

§ 8. Przeznaczenie Stypendium 

1. Stypendium winno być przeznaczone przez pełnoletniego Uczestnika/opiekuna prawnego/rodzica, 

z którym zostanie zawarta Umowa stypendialna, na pokrycie kosztów związanych z podniesieniem 

standardów nauki stacjonarnej i/lub zdalnej Uczestnika. Mogą to być koszty dotyczące  

w szczególności: 

a) zakupu sprzętu elektronicznego (laptopów, komputerów stacjonarnych) oraz edukacyjnych 

programów komputerowych, 

b) zakupu podręczników, książek naukowych, hobbystycznych i do nauki języków obcych, 

literatury fachowej w tym prenumerata i subskrypcje czasopism, 

c) zakup pomocy dydaktycznych – torby narzędziowej, oprzyrządowania elektrycznego, 

d) innych – po uzgodnieniu z Organizatorem. 

2. Wydatki w ramach Stypendium powinny być ponoszone z zachowaniem zgodności z Regulaminem, 

zasad celowości, efektywności i gospodarności. 

3. Nabyty ze środków stypendialnych sprzęt elektroniczny, edukacyjne programy komputerowe, 

pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie nie mogą być wykorzystywane ani zbywane przez 

Uczestnika/opiekuna prawnego/rodzica w celu uzyskania korzyści majątkowej przez okres 5 lat 

liczony od wypłaty Stypendium. 
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4. Stypendium nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem domu 

(np. mebli), remontem, rachunkami za telefon i innymi bieżącymi opłatami gospodarstwa domowego 

(z wyłączeniem założonego ze Stypendium łącza internetowego), zakupem artykułów alkoholowych 

i tytoniowych. 

5. W terminie wskazanym w Umowie stypendialnej Uczestnik przedkłada Organizatorowi  

potwierdzenie zakupu sprzętu do nauki zdalnej w formie faktury VAT lub paragonu fiskalnego. 

6. Organizator ma prawo żądać zwrotu wypłaconego Stypendium i rozwiązać Umowę stypendialną  

w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z podanych niżej okoliczności: 

a) Pełnoletni Uczestnik/ rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika przedstawił 

niezgodne z prawdą informacje, dokumenty i oświadczenia, na podstawie których dokonano 

wypłaty Stypendium; 

b) Stypendium jest wydatkowane na wydatki niezwiązane z realizacją Planu stypendialnego; 

c) Stypendium nie zostało w ogóle wykorzystane lub wykorzystane po terminie wskazanym   

w Umowie Stypendialnej. 

7. W przypadku, gdy jedynie część wypłaconego Stypendium jest wydatkowana niezgodnie  

z Regulaminem lub nie została w ogóle wydatkowana, Organizator może żądać zwrotu wyłącznie 

tej części Stypendium. 

8. Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny wydatkuje przekazane przez Organizatora środki 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w Regulaminie w okresie do 30 czerwca 2023 

r. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Organizatora i na pisemny 

wniosek Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego, okres ten może zostać wydłużony. 

9. Uczestnik, któremu przyznano Stypendium zobowiązany jest do: 

a) wydatkowania Stypendium w sposób zgodny z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie; 

b) potwierdzenia zakupu sprzętu do nauki zdalnej w formie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.  

 

§ 9. Zatrudnienie stypendysty po zakończeniu szkoły 

Organizator lub inne Spółki Grupy ENEA mogą wyrazić wolę zatrudnienia Uczestnika, który otrzymał 

Stypendium po zakończeniu szkoły, na podstawie umowy o pracę na czas określony lub okres próbny. 

Złożenie propozycji zatrudnienia należy do wyłącznej decyzji Organizatora lub innej Spółki Grupy ENEA, 

a brak propozycji nie rodzi po stronie Uczestnika, który otrzymał Stypendium żadnych roszczeń wobec 

którejkolwiek ze Spółek Grupy ENEA. 

 

§ 10. Procedura reklamacyjna 

1. Prawo składania reklamacji w przedmiocie niezgodności sposobu przeprowadzenia Konkursu  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu przysługuje każdemu Uczestnikowi,  

w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu na Stronie 

Internetowej Konkursu. 

2. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej, na adres mailowy: konkurs@enea.pl. 

3. Reklamacja powinna wskazywać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, numer 

telefonu oraz adres e-mail osoby reklamującej, a także zawierać uzasadnienie reklamacji, w tym 

wskazanie postanowień Regulaminu, których naruszenia dotyczy reklamacja. 

4. Organizator rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki. O decyzji Organizatora osoba reklamująca 

zostanie poinformowana w formie pisemnej, a także – jeżeli Organizator uzna to za konieczne –  

w drodze korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. 

 

 

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych 
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1. Administratorem danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 

60- 198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-640, 

REGON 630139960 (dalej: „Administrator” lub „ENEA S.A.”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych wyznaczonego w ENEA S.A.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl  lub na adres 

korespondencyjny; ENEA S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzeniem 

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, 

zwane dalej „RODO”) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz rozstrzygnięcia 

reklamacji. Dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu 

ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z organizowanym Konkursem. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 

4. Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, roku urodzenia i wizerunku, 

adresu e-mail i adresu korespondencyjnego (w przypadku Uczestników), oraz imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania oraz numeru dowodu osobistego opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

5. W przypadku złożenia reklamacji przetwarzane będą dane osobowe: imię, nazwisko, numer 

telefonu oraz adres e-mail  osoby reklamującej oraz adres do korespondencji. 

6. W przypadku otrzymania Stypendium niezbędne będzie przetwarzanie przez Administratora danych 

osobowych w zakresie określonym w § 7 ust. 5 lit. b Regulaminu. 

7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od osoby, której dane dotyczą,  

tj. Uczestnika, rodzica lub innego opiekuna prawnego. 

8. Dane przetwarzane przez Administratora w celach  wskazanych w  Regulaminie mogą  być 

udostępniane / powierzone podmiotom współpracującym z  Organizatorem lub podmiotom 

świadczącym usługi Organizatorowi wyłącznie w celu realizacji Konkursu takim jak:  

a) kurierzy 

b) pracownicy kancelarii w ENEA Centrum Sp.z o.o. 

c) pracownicy obszaru IT w ENEA Centrum Sp. z o.o. 

d) pracownicy obszaru HR w ENEA Centrum Sp. z o.o. 

e) pracownicy obszaru finansowo – księgowego w ENEA Centrum sp. z o.o. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, czasu określonego w przepisach 

podatkowych (w przypadku Uczestników, którzy otrzymają stypendium) lub do czasu przedawnienia 

roszczeń związanych z organizowanym Konkursem. 

10. Uczestnik ma prawo żądania: 

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO - w granicach art. 21 RODO, 

11. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody istnieje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 

zgody jest możliwe w formie elektronicznej poprzez skierowanie wniosku na adres mailowy: 

mariola.zimorska@enea.pl  

12. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się także poprzez wskazanie swoich 

żądań przesłanych w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA S.A.  

ul. Pastelowa 8, 60 – 198 Poznań lub adres mailowy esa.iod@enea.pl. 

mailto:esa.iod@enea.pl
mailto:mariola.zimorska@enea.pl
mailto:esa.iod@enea.pl


13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

15. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji 

wobec danych osobowych, w tym profilowania. 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej Konkursu. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu przez Drużynę, Organizatorowi 

przysługuje prawo wykluczenia Uczestników Drużyny z udziału w Konkursie, obejmujące także 

prawo pozbawienia przyznanej nagrody. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego Uczestnikami będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności w drodze polubownej poprzez negocjacje prowadzone  

w dobrej wierze. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie czternastu dni od dnia 

poinformowania o zaistniałym sporze, spór zostanie oddany do rozstrzygnięcia przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić Regulamin, a także zastrzega sobie 

prawo do odwołania Konkursu. W takim przypadku Uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą 

poczty elektronicznej, a ponadto odpowiednie ogłoszenie pojawi się na Stronie Internetowej 

Konkursu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – osoby niepełnoletnie  

3a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – osoby pełnoletnie  

4. Zgoda na  wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby niepełnoletnie 

4a. Zgoda na  wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby pełnoletnie 

5. Oświadczenie o przysługiwaniu praw autorskich do Pracy Konkursowej 

6. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora 

Konkursu 

7. Oświadczenie Opiekuna Drużyny – wypełnia Opiekun Drużyny 

8. Umowa stypendialna 

9. Lista Szkół patronackich 

10. Zadania konkursowe 

11. Szablon prezentacji Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Formularz zgłoszeniowy 
 

 

„Moc na start”  Konkurs o Stypendium ENEA S.A. 

Informacje dotyczące Drużyn  

Nazwa szkoły reprezentowanej 

przez Drużynę 
 

Pełny adres szkoły 

Miejscowość, ulica, kod 

pocztowy 

 

Imię i nazwisko Opiekuna 

Drużyny 
 

Kontakt do Opiekuna Drużyny 
Adres e-mail: 

Nr telefonu: 

Członkowie Zespołu 
Imię i nazwisko 1 Uczestnika 

Imię i nazwisko 2 Uczestnika 
 

Rok urodzenia 1 Uczestnika 

Rok urodzenia 2 Uczestnika 

Informacje dotyczące pracy konkursowej 

Zakres tematyczny pracy 

konkursowej - Krótki opis w 

jakim kierunku będzie 

zmierzała koncepcja, czego 

będzie dotyczyła.  

 

Dokumenty do załączenia: 

UWAGA: należy załączyć 

skany podpisanych 

dokumentów 

 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Opiekuna Ustawowego/ Rodzica ( w 
przypadku udziału w Konkursie osób niepełnoletnich) 

 

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika  



Wybierz plik 
 

 
 

 

Załącznik nr 4 Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika  

 

Załącznik nr 5 Oświadczenie o  przysługiwaniu praw autorskich 

 

Załącznik nr 6 Oświadczenie nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych 
praw autorskich na Organizatora Konkursu 

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie Opiekuna Drużyny 

 

 

 
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w 
konkursie o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 
(Administratorem danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012483, 
NIP 777-00-20-640, REGON 630139960 (dalej: Administrator lub ENEA S.A.). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych wyznaczonego w ENEA S.A.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl, adres: Pastelowa 8, 60-198 Poznań. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzeniem 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 - Dz. U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119/1 (RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz rozstrzygnięcia reklamacji. Dane osobowe będą 
również przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami 
zawiązanymi z organizowanym Konkursem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 
Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, roku urodzenia i wizerunku, adresu e-mail (w 
przypadku Uczestników), oraz imienia i nazwiska , adresu zamieszkania oraz nr dowodu osobistego opiekuna prawnego 
osoby niepełnoletniej.  
W przypadku złożenia reklamacji przetwarzane będą dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, 
numer telefonu oraz adres e-mail osoby reklamującej. 
W przypadku otrzymania Stypendium niezbędne będzie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w 
zakresie określonym w § 7 ust.5 lit. b Regulaminu. 
Dane przetwarzane przez Administratora w celach  wskazanych w  Regulaminie mogą  być udostępniane / powierzone 
podmiotom współpracującym z  Organizatorem lub podmiotom świadczącym usługi Organizatorowi wyłącznie w celu 
realizacji Konkursu. 
ENEA S.A. może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług w szczególności podmiotom 
świadczącym ENEA S.A. usługi IT oraz finansowo-księgowe. 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, czas określony w przepisach podatkowych (w przypadku 
Uczestników, którzy otrzymają Stypendium) lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanym 
Konkursem. 
Uczestnik ma prawo żądania: 
a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 
c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 



d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 
21 RODO. 
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres: 
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A., ul. Pastelowa 18, 60-198 Poznań lub adres mailowy: 
mariola.zimorska@enea.pl. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się także poprzez wskazanie 
swoich żądań przesłanych w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA S.A. ul. Pastelowa 18, 60 – 198 
Poznań lub adres mailowy esa.iod@enea.pl  
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych 
osobowych, w tym profilowania. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO/ RODZICA 

 

(wypełnia i podpisuje opiekun prawny/rodzic niepełnoletniego Uczestnika Konkursu) 

Zgoda opiekuna prawnego /rodzica jest wymagana, jeżeli Uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat  (do dnia 

wysyłania pracy). Brak podpisu opiekuna prawnego uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

 

 

Ja, ....................................................................................................., legitymujący się  dowodem osobistym 

………….………………………………………………………………………… opiekun prawny/rodzic małoletniego 

(-ej) ............................................................................................................., wyrażam zgodę na jego (jej) udział 

w IV edycji Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start” organizowanym przez spółkę ENEA 

S.A.  na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu. Oświadczam, że  zapoznałem się z 

Regulaminem Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

 

                                                                                                 .................................................................................  
                                                                                                                                                       (data) 
             ..................................................................................... 

        (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – osoby niepełnoletnie 

 

 

Miejscowość ………………….., dnia ………….. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., zamieszkujący 

pod adresem: ......................................................, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w IV edycji Konkursu o stypendium ENEA S.A. 

„Moc na start” (dalej Konkurs) mojego dziecka/podopiecznego ………………………..………    

………….…………………….………….. przez spółkę ENEA S.A.,  w tym ich publikację w ramach 

organizowanego Konkursu. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot 

trzeci, którym przeniesienie niniejszego zezwolenia jest konieczne w związku z  realizacją  Konkursu 

nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że zapoznałam (- em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną w  Regulaminie Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”.  

 

 

 

 

.......................................................... 

czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

............................................................ 

czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika – osoby pełnoletnie  

 

 

 

Miejscowość ………………….., dnia ………….. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., zamieszkujący 

pod adresem: ................................................................, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu udziału w IV edycji konkursu  

o stypendium ENEA S.A.  „Moc na start” ( dalej Konkurs ) przez spółkę ENEA S.A.,  w tym ich publikację 

w ramach organizowanego Konkursu. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot 

trzeci  którym przeniesienie niniejszego zezwolenia jest konieczne w związku z  realizacją  Konkursu     

nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że zapoznałam (- em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną w  Regulaminie konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

 

 

 

.......................................................... 

czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

............................................................ 

czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Zgoda na  wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby niepełnoletnie  

 

 

Miejscowość ………………….., dnia ………….. 

 

 

ZGODA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., zamieszkujący 

pod adresem: ......................................................, wyrażam zgodę na  nieodpłatne utrwalanie, 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

……………………………………………………………………………………………………..  przez spółkę 

ENEA S.A., utrwalonego na zdjęciach wykonanych w celu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 

konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. ( dalej Konkurs) 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka 

przekazu, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach 

elektronicznych, na stronach internetowych itp. 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie  

i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

opublikowania we wskazanym powyżej celu. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

wizerunku mojego dziecka/podopiecznego na ww. zdjęciach, gdy mowa o celu publikacji zawartym w 

treści niniejszej klauzuli zgody. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mającą nieograniczoną 

zdolność do czynności prawnych oraz że zapoznałem/am się z treścią niniejszego oświadczenia  

i w pełni je rozumiem. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot 

trzeci, którym przeniesienie niniejszego zezwolenia jest konieczne w związku z  realizacją  Konkursu      

nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że zapoznałam (- em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną w  Regulaminie konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

  

 

.......................................................... 

czytelny podpis składającego oświadczenie 



 

............................................................ 

czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 

Załącznik nr 4a do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Zgoda na  wykorzystanie wizerunku Uczestnika – osoby pełnoletnie  

 

 

Miejscowość ………………….., dnia ………….. 

 

 

ZGODA  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

 

Ja, niżej podpisany/a: .................................................................................................., zamieszkujący 

pod adresem: ....................................................... wyrażam zgodę na  nieodpłatne utrwalanie, 

rozpowszechnianie i wykorzystywanie mojego wizerunku przez spółkę ENEA S.A., utrwalonego na 

zdjęciach wykonanych w celu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej konkursu o stypendium  

ENEA S.A. „Moc na start” ( dalej Konkurs). 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka 

przekazu, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach 

elektronicznych, na stronach internetowych itp. 

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także 

wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie  

i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby 

opublikowania we wskazanym powyżej celu. 

Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celu następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania 

mojego wizerunku na ww. zdjęciach, gdy mowa o celu publikacji zawartym w treści niniejszej klauzuli 

zgody. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mającą nieograniczoną zdolność do czynności 

prawnych oraz że zapoznałem/am się z treścią niniejszego oświadczenia i w pełni je rozumiem. 

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot 

trzeci, którym przeniesienie niniejszego zezwolenia jest konieczne w związku z  realizacją  Konkursu        

nie wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie. 

Oświadczam, że zapoznałam (- em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną w  Regulaminie konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

  

 

 

.......................................................... 

czytelny podpis składającego oświadczenie 



 

............................................................ 

czytelny podpis przyjmującego oświadczenie 

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Oświadczenie o przysługiwaniu praw autorskich do Pracy konkursowej 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

(wypełnia i podpisuje opiekun prawny/rodzic niepełnoletniego Uczestnika Konkursu lub pełnoletni Uczestnik) 

 

 

 

 

Jako rodzic/ opiekun prawny / Uczestnik konkursu  (* niepotrzebne skreślić ) „Moc na start.”, 

……………………………………………………………. oświadczam, że  Uczestnikowi konkursu 

przysługują prawa autorskie do Pracy konkursowej zgłoszonej w ramach konkursu o stypendium  

ENEA S.A. „Moc na start”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ........................................................   

                                                                                                                                                      (data) 

          ........................................................................ 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na Organizatora Konkursu 

 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Uczestnika   

…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania Uczestnika   

 

 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich 

na Organizatora Konkursu  

 

 

 

 

Jako rodzic/ opiekun prawny / Uczestnik konkursu  (* niepotrzebne skreślić ) „Moc na start”, 

……………………………………………………………. oświadczam, iż jestem uprawniony do 

przeniesienia majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej, zwanej dalej „utworem” stworzonej 

przeze mnie / stworzonej przez moje dziecko/ podopiecznego (* niepotrzebne skreślić ) 

……………………………………… ……………………………..…………………, w zakresie wskazanym  

w niniejszym oświadczeniu. Autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo 

do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora Konkursu – ENEA S.A. 

Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora 

Konkursu w momencie przesłania pracy konkursowej i dają Organizatorowi Konkursu prawo do 

nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania  

i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju  

i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora Konkursu dodatkowych opłat. Organizator Konkursu 

nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,  

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek 

nośniku), w tym drukiem oraz cyfrowo,  



3) wprowadzanie do obrotu, do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do 

baz danych,  

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie), 

5) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public 

relations, 

6) publiczne wykonanie lub odtwarzanie, wystawianie lub wyświetlanie,  

7) użyczanie lub najem. 

 

Jednocześnie zezwalam Organizatorowi Konkursu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu 

w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora Konkursu uprawnienie do udzielania 

w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. 

Niniejszym  oświadczam, że jestem/  moje dziecko/ podopieczny jest (* niepotrzebne skreślić)  

współautorem utworu i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw 

autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

 

……………………………………………………………… 

Miejscowość, data 

……………………………………………………………… 

Podpis* Uczestnika/*Rodziców/*Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Oświadczenie Opiekuna Drużyny – wypełnia Opiekun Drużyny 

 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Opiekuna Drużyny   

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA DRUŻYNY 

 

 

W związku ze zgłoszeniem Drużyny do Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”  jako Opiekun 

Drużyny oświadczam, iż w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Organizatora Konkursu zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub 

majątkowych: 

a) podejmę wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora Konkursu jak i osób 

trzecich; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpię do procesu po 

stronie Organizatora  i pokryję wszelkie koszty związane z udziałem Organizatora Konkursu w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej; 

c) poniosę wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw autorskich 

majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

…………………………………………… 

Podpis Opiekuna Drużyny 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Umowa stypendialna do Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start” 

III. edycja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA STYPENDIALNA NR ……………………. (dalej „Umowa”) 

 

 

 

zawarta w dniu …………………roku w Poznaniu, pomiędzy:  

 

ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe 

Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000012483, NIP 777-00-20-

640, REGON 630139960, o kapitale zakładowym w wysokości 529 731 093,00 PLN - wpłaconym  

w całości, reprezentowaną przy niniejszej czynności, na podstawie pełnomocnictwa przez: 

 

………………………………………………………………… 

zwaną dalej ORGANIZATOREM, 

 

a 

 

……………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej STYPENDYSTĄ, 

 

ORGANIZATOR I STYPENDYSTA zwani będą w dalszej treści Umowy łącznie STRONAMI. 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 



1. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron, związanych z wypłatą 

Stypendium. 

2. W ramach IV edycji Konkursu o stypendium ENEA S.A.  „Moc na start” ORGANIZATOR oświadcza, 

że przekazuje STYPENDYŚCIE kwotę pieniężną w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy 

tysiące złotych), zwaną dalej Stypendium, a STYPENDYSTA oświadcza, że Stypendium przyjmuje. 

3. Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania Stypendium są określone w Regulaminie Konkursu  

o stypendium ENEA S.A.  „Moc na start” 

4. Organizator jest zobowiązany zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w 

wysokości 10% wartości Nagrody. Wypłata na konto Uczestnika lub Opiekuna prawnego wskazane 

w Umowie Stypendialnej po umniejszeniu o podatek wyniesie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset 

złotych).  

5. STYPENDYSTA niniejszym oświadcza, że zna treść Regulaminu Konkursu  o stypendium  

ENEA S.A. „Moc na start.”, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad. 

6. ORGANIZATOR przekaże STYPENDYŚCIE Stypendium na rachunek bankowy STYPENDYSTY 

wskazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Stypendialnej.  

 

§ 2. 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. STYPENDYSTA oświadcza, że Stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów 

związanych z podniesieniem standardów nauki stacjonarnej lub zdalnej Stypendysty. Mogą to być 

koszty dotyczące w szczególności: 

a) zakupu sprzętu elektronicznego (laptopów, komputerów stacjonarnych) oraz edukacyjnych 

programów komputerowych, 

b) zakupu podręczników, książek naukowych, hobbystycznych i do nauki języków obcych, 

literatury fachowej w tym prenumerata i subskrypcje czasopism, 

c) zakup pomocy dydaktycznych – torby narzędziowej, oprzyrządowania elektrycznego, 

d) innych – po uzgodnieniu z Organizatorem. 

2. STYPENDYSTA zobowiązuje się wydać kwotę otrzymanego Stypendium zgodnie z zapisami  

Regulaminu Konkursu w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORGANIZATOR może przedłużyć termin  

wydatkowania Stypendium, o którym mowa w ust. 1 powyżej na podstawie pisemnej zgody  

udzielonej STYPENDYŚCIE. 

4. STYPENDYSTA zobowiązany jest do udokumentowania prawidłowości realizacji Umowy  

i wydatkowania otrzymanego Stypendium, w szczególności poprzez dostarczenie do  

ORGANIZATORA w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku potwierdzenia zakupu sprzętu do nauki 

stacjonarnej lub zdalnej w formie faktury VAT lub paragonu  fiskalnego. 

5. Odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie Stypendium ponosi STYPENDYSTA lub  

Rodzic/Opiekun prawny osoby w przypadku, gdy STYPENDYSTA jest osobą niepełnoletnią. 



 

§ 3. 

ZWROT STYPENDIUM 

 

1. ORGANIZATOR może zażądać zwrotu Stypendium, gdy zajdzie co najmniej jedna z podanych 

niżej okoliczności: 

d) Pełnoletni Uczestnik/ rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika przedstawił  

niezgodne z prawdą informacje, dokumenty i oświadczenia, na podstawie których dokonano 

wypłaty Stypendium; 

e) Stypendium jest wydatkowane na wydatki inne niż wskazane w § 2 ust. 1 Umowy, tj.  inne niż 

pokrycie kosztów związanych z podniesieniem standardów nauki stacjonarnej i zdalnej  

Uczestnika, w szczególności: zakupu sprzętu elektronicznego, innych – po uzgodnieniu  

z Organizatorem. 

f) Stypendium nie zostało w ogóle wykorzystane lub wykorzystane po terminie wskazanym  

w Umowie Stypendialnej. 

2. W przypadku, gdy jedynie część wypłaconego Stypendium jest wydatkowana niezgodnie  

z Regulaminem Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start” i Umową lub nie została w ogóle 

wydatkowana w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy, ORGANIZATOR może żądać zwrotu 

wyłącznie tej części Stypendium. 

3. W przypadku, gdy STYPENDYSTA nie wykorzysta Stypendium w całości lub w części zobowiązany 

jest poinformować o tym fakcie ORGANIZATORA pisemnie oraz zwrócić niewykorzystaną kwotę 

Stypendium na rachunek bankowy, z którego Stypendium zostało STYPENDYŚCIE przekazane,  

w terminie 30 dni od dowiedzenia się, że Stypendium ORGANIZATORA jest nieprzydatne,  

najpóźniej w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku. 

4. Zwrot Stypendium lub jego części winien nastąpić na następujący numer rachunku bankowego: 

56 10201026 0000 1302 00231 0704, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez ORGANIZATORA 

oświadczenia w przedmiocie zażądania jego zwrotu. 

5. Oświadczenie w przedmiocie żądania zwrotu Stypendium lub rozwiązania Umowy przez  

ORGANIZATORA jest składane w formie pisemnej. 

 

§ 4. 

ZATRUDNIENIE STYPENDYSTY PO ZAKOŃCZENIU SZKOŁY 

 

1. ORGANIZATOR lub inne Spółki Grupy ENEA - Patroni (dalej: podmiot oferujący zatrudnienie) 

mogą wyrazić wolę zatrudnienia STYPENDYSTY po zakończeniu szkoły, na podstawie umowy  

o pracę na czas określony lub okres próbny. Złożenie propozycji zatrudnienia STYPENDYŚCIE 

należy do wyłącznej decyzji ORGANIZATORA lub innej Spółki Grupy ENEA, a brak propozycji nie 

rodzi po stronie STYPENDYSTY żadnych roszczeń wobec którejkolwiek ze Spółek Grupy ENEA.  

2. W sytuacji, w której ORGANIZATOR lub inne spółki Grupy ENEA – Patroni  złoży propozycję pracy 

STYPENDYŚCIE, ten zobowiązuje się do rozważenia oferty i udzielenia informacji zwrotnej  



podmiotowi oferującemu zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres próbny lub umowy  

o pracę na czas określony na stanowisku wskazanym przez podmiot oferujący zatrudnienie,  

w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc po zakończeniu kształcenia.  

3. Podmiot oferujący zatrudnienie dołoży wszelkich starań, aby było to stanowisko uzgodnione ze 

STYPENDYSTĄ i zgodne z jego wykształceniem kierunkowym. Zakończenie kształcenia 

rozumiane jest jako uzyskanie tytułu technika. Wysokość wynagrodzenia za pracę zostanie 

określona w umowie o pracę, stosownie do uzgodnionego stanowiska i ustalonego wymiaru czasu 

pracy według zasad wynikających z regulaminu wynagradzania lub innego dokumentu 

obowiązującego w podmiocie oferującym zatrudnienie. 

4. STYPENDYSTA nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji zatrudnienia w przypadku, gdy: 

a) podejmie decyzję o rozwoju w innym obszarze zawodowym lub edukacyjnym, np. podejmie 

studia wyższe; 

b) z przyczyn niezależnych od siebie nie będzie w stanie przyjąć oferty zatrudnienia – za  

przyczyny niezależne uznaje się np. niekorzystną zmianę stanu zdrowia uniemożliwiającą  

wykonywanie umówionej pracy, nieprzewidziane okoliczności losowe, które uniemożliwiają 

STYPENDYŚCIE podjęcie pracy. 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. STYPENDYSTA oświadcza, że wszelką korespondencję do STYPENDYSTY związaną  

z realizacją Umowy należy kierować na adres: 

………………… 

………………… 

……………….. 

2. ORGANIZATOR  oświadcza, że wszelką korespondencję do ORGANIZATORA związaną  

z realizacją Umowy należy kierować na adres: 

ENEA S.A. Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Biuro Promocji Pracodawcy 

ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań 

nr telefonu: 61 884 8474 

adres e-mail: konkurs@enea.pl lub mariola.zimorska@enea.pl  

3. Do zawarcia Umowy strony przyjmują formę dokumentową, o której mowa w art. 772  Kodeksu  

Cywilnego, przez co rozumieją złożenie oświadczenia woli w formie przesłanego nośnika  

dokumentu z podpisaną treścią, w szczególności skan, zdjęcie, sms. Wszelkie zmiany Umowy  

wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w niniejszym ustępie.  

Oświadczenie ORGANIZATORA w przedmiocie żądania zwrotu Stypendium lub rozwiązania 

Umowy jest składane w formie pisemnej. 

4. Integralną część Umowy stanowią: 

- Regulamin Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start” 

mailto:konkurs@enea.pl
mailto:mariola.zimorska@enea.pl


- Załącznik nr 1 do Umowy Stypendialnej – formularz z danymi. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

STRON. 

 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………………………… 

STYPENDYSTA        ORGANIZATOR  

   

 

 

………………………………………     

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY      

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy Stypendialnej – Formularz z danymi  

 

DANE NIEZBĘDNE DO WYPŁATY STYPENDIUM 

1. nr rachunku bankowego, na które zostanie przelana kwota stypendium 

 

2. Dane  właściciela rachunku bankowego 

(Uczestnika / rodzica / opiekuna 

prawnego) 

 

Imię  

Nazwisko 

 

adres (miejscowość, ulica, nr domu, nr 

mieszkania kod pocztowy) 

 

 

  

 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach w stosunku 

do stanu faktycznego wynikającego z niniejszego oświadczenia niezwłocznie zawiadomię ENEA S.A. 

przed wypłatą stypendium. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego/ Stypendysty 



 

Obowiązek informacyjny: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy  

ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego  

w ENEA S.A.: adres e-mail: esa.iod@enea.pl ,  adres: Pastelowa 8, 60-198 Poznań. 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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 - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1 (RODO) w celu przekazania Nagrody - wypłaty 

Stypendium. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy  

stypendialnej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia przekazanie Nagrody – wypłatę  

Stypendium. 

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla celów przekazania Nagrody – wypłaty  

Stypendium – realizacja umowy stypendialnej  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Dane osobowe będą przetwarzane: 

a. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla celów przekazania Nagrody – wypłaty  

Stypendium – do czasu wykonania Umowy stypendialnej, 

b. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z możliwością ustalenia,  

dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas niezbędny do ich ustalenia, dochodzenia lub obrony, nie 

dłużej jednak niż przez okres przedawnienia. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: 

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, 

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO - w granicach art. 21 RODO. 

Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań  

przesłane na adres Inspektora Ochrony Danych.  

Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług 

lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi 

usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo  

mailto:esa.iod@enea.pl


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W oparciu 

o Pani/Pana dane Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Lista szkół objętych Umową Patronacką Grupy ENEA 

  

1.  Zespół Szkół nr 12 – Technikum Elektryczno- Energetyczne w Bydgoszczy 

2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży 

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie 

5. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim 

6. Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach 

7. Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli 

9. Zespół Szkół Budowlanych w Pile 

10. Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu 

11. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. P. Wawrzyniaka w Poznaniu 

12. Technikum Energetyczne im. H. Zygalskiego w Poznaniu  

13. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie 

14. Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie 

15. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach 

16. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zselek.pl/
http://zsp.chodziez.pl/
http://cez.chodziez.pl/
https://www.szkolnictwo.pl/szko%C5%82a%2Czawodowa%2CGniezno%2CR01137%2CZesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Ponadgimnazjalnych+Nr+2
http://www.zsegw.pl/
http://zslp.edu.pl/
https://www.ckziu-elektryk.pl/
https://www.ckziu-elektryk.pl/
https://zsb.pila.pl/
http://www.zse2.poznan.pl/index.php?lang=pl
https://energetyk.edu.pl/
https://tme.szczecin.pl/
http://www.zs4.szczecin.pl/
http://ckziu-zlotow.pl/


 

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Zadania konkursowe 

 

Przygotujcie prezentację multimedialną w szablonie prezentacji, która stanowi załącznik nr 11 

niniejszego Regulaminu opisującą jeden z poniższych tematów: 

 

1. Magazyny energii jako niezbędny element systemu elektroenergetycznego przyszłości 

 technologie magazynowania energii 

 duże magazyny sieciowe do świadczenia usług energetycznych 

 magazyny dystrybucyjne do bilansowania sieci dystrybucyjnych 

 magazyny prosumenckie 

 magazyny jako bufory dla stacji ładowania dużej mocy 

 samochody elektryczne jako rozproszone magazyny energii 

 

2. Potencjał wykorzystania robotów w elektroenergetyce 

 zastosowanie dronów do oblotów linii, instalacji i obiektów  

 wykorzystanie robotów inspekcyjnych w liniach najwyższych napięć 

 autonomiczne obloty napowietrznych linii elektroenergetycznych 

 wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy obrazów rejestrowanych przez roboty. 

 

 

Elementem obowiązkowym pracy konkursowej będzie zaproponowanie wykorzystania magazynów lub 

robotów na wybranym odcinku linii WN, SN, nn lub stacji elektroenergetycznej Enei Operator (możliwość 

dowolnego wyboru lokalizacji, wykonania zdjęć lub filmów ilustracyjnych), albo też analiza możliwości 

zastosowania magazynu energii w warunkach nowoczesnego, inteligentnego domu, wyposażonego  

w instalację PV, pompę ciepła i ładowarkę dla samochodu elektrycznego.  

 

Materiał możecie przygotować przekrojowo przedstawiając wybrany temat lub skupić się na jednym 

konkretnym zastosowaniu i przedstawić je szczegółowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 11 do Regulaminu Konkursu o stypendium ENEA S.A. „Moc na start”. 

Szablon prezentacji Power Point 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


