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§ 1 

Cel konkursu 

1. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które w przyszłości staną się liderami naszej branży, a także 
promowanie zawodu inżyniera / konsultanta jako bardzo różnorodnej i atrakcyjnej ścieżki kariery. 

 

§ 2 

Nagrody 

1. Trzem najwyżej ocenionym zgłoszeniom zostaną przyznane miejsca, za zajęcie których dla 
autorów przewidziano nagrody. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziany jest dyplom wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 
3 000 zł, możliwość publikacji zwycięskiego zgłoszenia w formie artykułu w biuletynie Konsultant 
i możliwość prezentacji zwycięskiego zgłoszenia na corocznej jesiennej konferencji SIDiRu na 
przełomie października i listopada 2015. 

3. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziany jest dyplom wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 500 
zł i możliwość publikacji nagrodzonego zgłoszenia w formie artykułu w biuletynie Konsultant. 

4. Za zajęcie trzeciego miejsca przewidziany jest dyplom wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 
zł i możliwość publikacji nagrodzonego zgłoszenia w formie artykułu w biuletynie Konsultant. 

5. Dodatkowo wszystkie trzy zgłoszenia będą miały zagwarantowane miejsce w piątce projektów, 
które SIDiR może przesłać na przyszłoroczną edycję konkursu EFCA Young Professionals 
Competition 2016. Warunkiem będzie spełnienie przez autorów nagrodzonych zgłoszeń 
ewentualnych dodatkowych wymagań stawianych przez EFCA, mogących się wiązać z 
koniecznością edycji przesłanego zgłoszenia. W tegorocznej edycji EFCA Young Professionals 
Competition 2015 było to m.in. załączenie swojego CV i referencji od pracodawcy i klienta. 

6. Kwoty podane w punktach 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu są kwotami netto i zostaną wypłacone 
autorom nagrodzonych zgłoszeń po uprzednim naliczeniu i odprowadzeniu przez SIDiR 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

7. Wręczenie nagród nastąpi na corocznej jesiennej konferencji SIDiRu. 
8. Dodatkowo wyniki konkursu, wraz z nazwiskami nagrodzonych autorów, zostaną podane do 

publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej i profilu facebookowego SIDiR. 

 

§ 3 

Zasady konkursu 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywne zawodowo osoby, 
które w 2015 roku nie mają ukończonego 35 roku życia. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, nie trzeba być członkiem SIDiR. 
3. Biorąc udział w Konkursie, autor zgłoszenia potwierdza, że posiada wszelkie wymagane zgody 

osób i podmiotów trzecich, i nie narusza wewnętrznych zasad zachowania poufności 
obowiązujących w firmach realizujących opisywany przez siebie projekt. 

4. Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu. 

5. Nadesłane zgłoszenia będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

6. Wypełnienie zgłoszenia i przesłanie na adres biuro@sidir.pl jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień niniejszego regulaminu. 
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7. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków opisanych w niniejszym regulaminie, nie będą 
dopuszczone do Konkursu. 

 

§ 4 

Ocena prac 

1. Spośród zgłoszeń nadesłanych w terminie i spełniających wszystkie warunki niniejszego 
regulaminu, Jury Konkursu wybierze trzy zgłoszenia, którym przyznane zostaną miejsca. Jury 
Konkursu będzie stałe i składać się będzie z członków Zarządu SIDiR, którzy mogą poprosić do 
współpracy ekspertów. 

2. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod kątem: 

 dotychczasowych osiągnięć kandydata, biorąc pod uwagę wiek i doświadczenie zawodowe 

 zakresu oryginalności i innowacyjności 

 aktualności i wagi problemu 

 przydatności praktycznej opisanego rozwiązania 

 poprawności merytorycznej zgłoszenia 
3. Jury Konkursu będzie kładło szczególny nacisk na aspekty innowacyjności i umiejętność 

komunikacji. 
4. Zgłoszenia będą oceniane w systemie opartym na systemie dwóch kopert – informacja z danymi 

osobowymi autora zostanie przez Jury otwarta dopiero po ocenie zgłoszenia. 

 

§ 5 

Terminy 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy nadsyłać drogą mailową na adres biuro@sidir.pl w 
terminie do dnia 30.06.2015 roku. W tytule maila należy napisać „Krajowy Konkurs dla Młodych 
Profesjonalistów 2015”.  

2. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec września 2015 roku. 
3. Autor zwycięskiego zgłoszenia będzie miał możliwość zaprezentowania go na corocznej jesiennej 

konferencji SIDiRu na przełomie października i listopada 2015, na której zostaną również 
wręczone nagrody. 

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w biuletynie Konsultant, przesłane do członków SIDiR 
drogą mailową oraz podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej i 
profilu facebookowego SIDiR. 


