
 
 

REGULAMIN 
konkursu innowacji pt: „ Konkurs „Wiesz? Wymy śl... Wygraj!” ”,  czyli inkubacja 

przedsięwzięć high-tech, według wzorców wypracowanych w Cambridge 
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. 

 
§1 

 
1. Konkurs innowacji pt.: „Wiesz? Wymyśl... Wygraj!”, czyli inkubacja przedsi ęwzięć 

high-tech, według wzorców wypracowanych w Cambridge, zwany dalej Konkursem, jest 
działaniem realizowanym i w pełni zarządzanym przez jego Organizatora, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie, Harmonogramie Konkursu oraz dodatkowych 
oświadczeniach i porozumieniach podpisanych w ramach udziału w Konkursie. 

2. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i komercjalizacja innowacyjnych 
rozwiązań, głównie z zakresu ICT, dla celów przemysłu i rynku komercyjnego. 

 
 

§2 
 

Użytym w Regulaminie terminom przypisane są następujące znaczenia: 
 
 
a. Oceniający -  osoby fizyczne działające w imieniu własnym lub w imieniu osób 

prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -  
w tym w imieniu Instytucji Finansującej - dokonujące oceny projektów zgłoszonych do 
Konkursu. 

b. Instytucja Finansująca -  osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które 
przeznaczą na realizację zaakceptowanego Projektu Finalnego dofinansowanie określone 
w oddzielnym porozumieniu zawartym z Uczestnikiem. 

c. Projekt Wstępny -  projekt rozwiązania innowacyjnego zgłoszony pierwotnie przez 
Uczestnika. 

d. Projekt Finalny -  Projekt Wstępny zmodyfikowany w toku pracy z przyjętymi 
aplikacjami, przeznaczony do ostatecznej decyzji o przyznaniu kapitału. 

  
 
 

§3 
 

1. Uczestnikiem Konkursu może być grupa osób fizycznych, którym przysługuje prawo 
własności rozwiązania innowacyjnego, mogącego znaleźć zastosowanie w przemyśle lub 
innej działalności komercyjnej, a które zostało do Konkursu przyjęte przez Organizatora.  

2. Uczestnik, o którym mowa w §3 ust. 1, winien posiadać pisemny, w tym w formie 
elektronicznej, szczegółowy opis przedsięwzięcia, które chciałby skierować do Konkursu 
jako Projekt Wstępny. 

3. Dopuszcza się możliwość udziału w Konkursie Uczestnika posiadającego jedynie 
zalążkowy projekt przyszłego rozwiązania innowacyjnego, o ile dopuszczony on zostanie 
do udziału przez Organizatora. 
 
 



 
4. Niezależnie od postanowień zawartych w §3 ust. 1 i 3, uczestnikiem Konkursu może być 

także osoba fizyczna, o ile wykaże przed Organizatorem, iż posiada możliwość rozwoju 
projektu w taki sposób aby mógł stać się przedmiotem finansowania w ramach Konkursu. 

 
 

§4 
 

1. Organizator Konkursu zapewni udział w Konkursie Oceniających, merytorycznie 
właściwych ze względu na przedmiot Projektów Wstępnych, a także udział potencjalnie 
zainteresowanych Instytucji Finansujących. 

2. Organizator Konkursu dokonuje selekcji zgłoszonych projektów pod względem stopnia 
innowacyjności, potencjalnych możliwości rozwoju projektu do zastosowania w 
przedsięwzięciach komercyjnych, jak również pod względem prognozowanego 
zapotrzebowania na dany typ rozwiązania innowacyjnego i na tej podstawie podejmuje 
decyzję o zakwalifikowaniu projektu do udziału w Konkursie. 

 
 

§5 
 

1. Kandydat na Uczestnika Konkursu winien zadeklarować swą chęć udziału w Konkursie 
przez wypełnienie formularza na witrynie internetowej Konkursu. 

2. Zgłaszając wniosek do Konkursu, kandydat na Uczestnika dołącza Projekt Wstępny oraz 
deklarację potwierdzającą jego uprawnienie do przedkładanego Projektu Wstępnego. 

3. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych pozostawione zostaną bez rozpoznania. 
4. Koszty powielania dokumentacji projektowej, dojazdów, zakwaterowania oraz innych 

czynności, przedmiotów lub oprogramowania niezbędnego do udziału Uczestnika w 
Konkursie oraz do prezentacji jego projektu, ponosi sam Uczestnik. 

 
 

§6 
 

1. Organizator Konkursu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej względem 
Uczestnika, ani Instytucji Finansującej z tytułu przyznania lub odmowy przyznania kapitału 
dla Projektu Finalnego, który został laureatem Konkursu lub z niego odpadł, czy się został 
wycofany lub odrzucony. 

2. Wysokość, forma i zasady dofinansowania projektów, jak również zasady 
odpowiedzialności z tego tytułu, ustalane są z laureatem Konkursu przez Instytucję 
Finansującą, na podstawie odrębnej umowy. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora o zwrot kosztów 
lub odszkodowanie związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym o jakiekolwiek kwoty 
dofinansowania Projektu Finalnego. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo skreślenia z listy Uczestników Konkursu 
Uczestnika bez podania przyczyn.  

 
 
 
 
 
 

 



 
§7 
 

Z zastrzeżeniem §8, Organizator zobowiązuje się zachować w poufności wszelką wiedzę na temat 
projektów zgłoszonych do Konkursu, w szczególności ich rozwiązań technicznych, logistycznych 
oraz know-how. 
 

§8 
 

1. Uczestnicy, których Projekty Finalne uzyskały finansowanie w związku                                         
z przeprowadzonym Konkursem, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych 
osobowych, oraz nazwy dofinansowanego Projektu Finalnego, w szczególności w 
materiałach promocyjnych Konkursu, na stronie internetowej Organizatora, oraz w 
materiałach i na stronie internetowej Instytucji Finansującej.  

2. Każdemu z uczestników, o których mowa w §8 ust. 1, przysługuje prawo zgłaszania uwag 
w celu modyfikacji zamieszczonych danych tak, aby były one zgodne ze stanem 
faktycznym. 

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Instytucję Finansującą 
swoich danych osobowych zebranych w związku z Konkursem, w celach związanych z 
promocją wiedzy o Konkursie.  

 
 

§9 
 

1. Uczestnicy, Oceniający, Instytucje Finansujące oraz Organizator zobowiązują się do 
polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych w związku z organizacją i 
uczestnictwem w Konkursie, jednakże w przypadku braku możliwości porozumienia, 
wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie 
mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego 
jak również Harmonogramu Konkursu oraz innych dokumentów podpisanych pomiędzy 
stronami, na zasadach w tych dokumentach określonych. 

3. Uczestnicy potwierdzają zgodę na realizację postanowień niniejszego Regulaminu i 
Harmonogramu Konkursu, dokonując stosownego oświadczenia na portalu internetowym 
Konkursu. 

 


