REGULAMIN KONKURSU YOUNG & INNOVATIVE
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Konkurs “Young&Innovative”, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy
Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie w partnerstwie z Lubelskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym S.A., Netrix Group SP. z o.o. oraz Netrix Ventures SP. z o.o. sp. k.
(dalej zwanymi „Organizatorem”). Celem Konkursu jest promocja Województwa Lubelskiego
wynikająca z jego potencjału w zakresie inteligentnych specjalizacji.
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba prawna, fizyczna, pełnoletnia bądź grupa

tych osób (dalej zwane odpowiednio „Uczestnikiem lub Zespołem Uczestników”).
2.

Zespół uczestników – to zespół, który wspólnie pracuje nad pomysłem biznesowym.

W imieniu zespołu uczestników, lider składa formularz konkursowy. Zespół może liczyć
maksymalnie pięć osób.
3.

Uczestnikiem Konkursu jest osoba prawna, fizyczna bądź grupa osób (zwane

odpowiednio „Uczestnikiem lub Zespołem Uczestników”), o której mowa w ust. 1, która
zarejestruje się u Organizatora poprzez wysłanie TYLKO drogą elektroniczną prawidłowo
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Konkursie „Young & Innovative”,
zawierającego oświadczenie w języku polskim o przyjęciu i akceptacji niniejszego
Regulaminu, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z
zapoznaniem się z informacją na temat ochrony tych danych. Formularz zawiera elementy
biznes planu. W przypadku zespołu uczestników, każdy z uczestników musi wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z informacją o ich ochronie. Organizator nie
pobiera opłat z tytułu złożenia Formularza Zgłoszeniowego. Regulamin Konkursu, Formularz
Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Young & Innovative” oraz wzór Biznes Planu
umieszczone są pod adresem internetowym www.etilubelskie.pl.
§ 4. TERMIN ZGŁOSZEŃ, CZAS TRWANIA ORAZ ETAPY KONKURSU
1.

Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach.

2.

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 10 sierpnia do 5 września

2018r.
3.

Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Young & Innovative” Uczestnicy

Konkursu mogą składać Organizatorowi jedynie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.etilubelskie.pl oraz
odesłanie na adres startup@etilubelskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września
2018r. do godz. 23.59.
4.

Na Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w Konkursie „Young & Innovative”,

napisanym w języku polskim, każdy Uczestnik wpisze Nazwę pomysłu na biznesplan –
projektu założenia przedsiębiorstwa (dalej zwanego “pomysłem biznesowym”).
5.

Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden pomysł biznesowy. W przypadku zgłoszenia

więcej niż jednego pomysłu biznesowego, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić tyle
Formularzy Zgłoszeniowych, ile chce zgłosić pomysłów biznesowych.
6.

W przypadku zgłoszenia do Konkursu pomysłu biznesowego przez Zespół

Uczestników, lider Zespołu, którego wyznacza Zespół większością głosów, wypełnia
Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Young & Innovative” zawierający elementy
Biznes Planu dostępny na stronie www.etilubelskie.pl, przy czym każdy z uczestników musi
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznać się z informacją o ich
ochronie. Wzór deklaracji dla Zespołów Uczestników znajduje się na stronie Konkursu. Skan
uzupełnionej i podpisanej przez cały zespół deklaracji należy dołączyć do Formularza
Zgłoszeniowego.
7.

Wyniki pierwszego etapu Konkursu tj. lista Uczestników zakwalifikowanych do II etapu

– zwanego dalej „Finałem”, zostaną ogłoszone na stronach internetowych Konkursu
www.etilubelskie.pl

do

dnia

12

września

2018r.

Do

Finału

Konkursu

zostanie

zakwalifikowanych maksymalnie 10 pomysłów biznesowych na podstawie oceny dokonanej
zgodnie z kryteriami zawartymi w §7 niniejszego regulaminu.
8.

Finał Konkursu składający się z prezentacji pomysłów oraz rundy pytań zostanie

przeprowadzony w dniu 18 września 2018 r. od godziny 11:45 do 13:00 podczas
Europejskiego Tygodnia Innowacji odbywającego się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym
w Lublinie. W pierwszej rundzie każdy z Uczestników będzie miał nie więcej niż pięć minut na
prezentację swojego pomysłu biznesowego. Druga runda natomiast to runda pytań do

uczestników w wymiarze czasowym dwie minuty na każdego z uczestników. W przypadku
Zespołów określone wyżej przedziały czasowe dotyczą całego Zespołu.
9.

Wybór maksymalnie 10 najlepszych pomysłów biznesowych zgłoszonych w I etapie

Konkursu przeprowadzi Kapituła Konkursu.
10.

W kompetencji Kapituły pozostaje: wybór maksymalnie 10 najlepszych pomysłów na

biznes na podstawie przedstawionych biznesplanów, ocena prezentacji oraz rundy pytań do
Uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu w dniu 18 września 2018r. oraz wybór
zwycięskich Uczestników/Zespołów.
11.

Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Innowacji w

trakcie Europejskiego Tygodnia Innowacji, która odbędzie się 19 września 2018 r. o godzinie
19:00.
§ 5. ZACHOWANIE POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Organizator Konkursu, wszyscy pracownicy Organizatora, członkowie Kapituły,

podmioty powołujące członków Kapituły oraz osoby działające jako ich organy lub w ich
imieniu, są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących projektów
biznesowych oraz biznesplanów (dalej zwanych “Informacjami Poufnymi”). Obowiązek
zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu z wyłączeniem
przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa. Oświadczenieo obowiązku zachowania poufności będzie odbierane również od
wszystkich podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Informacje Poufne zgodnie z
Regulaminem Kapituły (zdefiniowanym w § 7).
2.

Postanowienia ust. 1, nie obejmują Informacji Poufnych, które:

a)

w chwili ujawnienia przez Uczestnika były publicznie znane lub zostały uzyskane przez

Organizatora w okolicznościach poza Konkursem i bez naruszenia jakiegokolwiek
zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności
cywilnoprawnej; lub
b)

po ujawnieniu przez Uczestnika, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się

publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności
wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej; lub

c)

poprzez pisemne, wcześniejsze zawiadomienie złożone przez Uczestnika zostały

wyłączone z obowiązku zachowania poufności.
3.

Osoby, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go zgoda

udzielona przez Uczestnika – kopiowania, powielania, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposób (elektronicznie, mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kserokopii lub w inny
sposób) jakichkolwiek druków, oprogramowania, taśm, dysków, nagrań, notatek, plików
elektronicznych i wszelkich innych zapisów uwidaczniających na dowolnym nośniku
Informacje Poufne. Czynności powyższe są możliwe wyłącznie, gdy służą prawidłowemu
przeprowadzeniu Konkursu.
4.

Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go

pisemna zgoda udzielona przez Uczestnika – wykorzystania Informacji Poufnych, w
szczególności poprzez:
a)

podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu o pomysły

biznesowe oraz biznesplany zgłoszone do Konkursu; lub
b)

udzielanie

przygotowywanie

wywiadów,

wygłaszanie przemówień, prelekcji

czy

publikacji związanych z wykorzystaniem pomysłów biznesowych i

biznesplanów zgłoszonych do Konkursu.
5.

Uczestnicy przygotują skrócony opis pomysłu biznesowego (dalej zwany „Opisem”),

który będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach
patronackich Konkursu oraz na stronach internetowych Konkursu www.etilubelskie.pl, jak
również dla celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.
6.

Organizator

gromadzi

dane

osobowe

Uczestników

Konkursu,

występując

jako

Administrator Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a w
szczególności:
1) Administratorami danych osobowych jest:
a) Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2, telefon: + 48 81 718 09
00, adres e-mail: lck@lcklubelskie.pl – zwany Organizatorem; Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych Osobowych u Organizatora, e-mail: iodo@lcklubelskie.pl.
2) Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych
osobowych Uczestników. Dąży do zabezpieczenia ich w sposób określony w obowiązujących
przepisach prawa, w tym w RODO.

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą].
5) Uczestnik podaje: swoje imię, nazwisko, adres e-mail, funkcję, nazwę podmiotu, telefon
kontaktowy, adres siedziby, a Uczestnik – osoba fizyczna podaje następujące dane: imię,
nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Podanie danych osobowych w formularzu
jest dobrowolne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w
Konkursie.
7.

Dane osobowe podane przez Uczestników przetwarzane będą w celu:

1)

zapewnienia udziału w Konkursie i ewentualnego rozliczenia z tytułu nagrody,

2)

weryfikacji tożsamości Uczestnika przy wstępie na Wydarzenie tj. Giełdy Startup

podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji;
3)

potwierdzenia mailowego udziału w Konkursie oraz Wydarzeniu;

4)

wysyłki wiadomości związanych z Konkursem oraz Wydarzeniem w przypadku zmiany

Regulaminu, zmiany programu Wydarzenia itp.;
5)

ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie/Wydarzeniu;

6)

w innych celach związanych z działalnością Organizatora, jeśli Uczestnik wyraził na to

zgodę.
8.

Uczestnik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji,

ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi
danych – na adres iodo@lcklubelskie.pl. Odmowa usunięcia danych ma miejsce
w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
9.

Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania

w następujących przypadkach:
a)

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b)

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są

one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
10.

Uczestnik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które
dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu
Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane
osobowe.
dane

Wykonując prawo do przenoszenia danych Uczestnik ma prawo żądania, by

osobowe

zostały

przesłane

przez

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Administratora

bezpośrednio

innemu

11.

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie

danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody
w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursu.
12.

Dane będą przechowywane przez okres organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia,

a w razie otrzymania nagrody, dane zwycięzców- ponadto przez okres przedawnienia
zobowiązań podatkowych.
13.

Uczestnik ma w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
14.

Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.
15.

Dane nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
16.

Uprawnienia określone w pkt 9-15 w przypadku Uczestników instytucjonalnych, służą

osobom fizycznym- przedstawicielom Uczestnika.
17.

Dane osobowe będą udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji

Konkursu Young & Innovative (LPNT, Netrix Group, Netrix Ventures), a także w sytuacji
zaistnienia sytuacji powodującej konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami - wówczas dane mogą zostać udostępnione obsłudze prawnej, brokerowi lub
ubezpieczycielowi, jak też mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym a rzecz
Administratora usługi IT, kurierskie, pocztowe.
18.

Dostęp do danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez

Administratora.
19.

Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której

zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
Baza przechowywana jest w postaci zaszyfrowanej na dysku Administratora.
20.

Administrator zastrzega sobie prawo do zarchiwizowania skierowanej do niego

korespondencji e-mail Uczestników, która w uzasadnionych przypadkach może być
wykorzystana dla celów dowodowych.
21.

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Uczestnikom

wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Regulaminie Konkursu.
22. Organizator Konkursu zastrzega, że z przebiegu Gali prowadzona będzie transmisja live,
a także jej przebieg będzie utrwalony w formie audio i video. Udział w Gali wymaga wyrażenia
zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika w tych materiałach, także do celów
promocji Organizatora. Podczas wydarzenia, Organizator może przeprowadzić sesje
fotograficzne i video.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.

Przesłane Organizatorowi pomysły biznesowe oraz biznesplany muszą spełniać

przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą
naruszać autorskich praw (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym
praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Pomysły biznesowe oraz biznesplany
winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami
swoich pomysłów biznesowych oraz biznesplanów.
2.

Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność

z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku ze zgłoszeniem przez niego pracy do Konkursu (Opisu, pomysłu biznesowego oraz
biznesplanu przesłanego Organizatorowi przez Uczestnika).
3. Zgłaszający pomysł powinien być właścicielem pomysłu.
§ 7. KAPITUŁA I KRYTERIA OCENY
1.

Odpowiednio na poszczególnych etapach Konkursu, w celu przyznania nagród,

o których mowa w § 8 ust. 1, powołana przez Dyrektora Lubelskiego Centrum
Konferencyjnego, Kapituła będzie większością głosów oceniać biznesplany, wyłaniając w ten
sposób listę startupów, które wezmą udział w kolejnym etapie konkursu. Na wszystkich
etapach Konkursu każdy członek Kapituły dysponuje 1 (jednym) głosem.
2.

Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli: Lubelskiego Centrum Konferencyjnego,

Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego, Netrix Group oraz Netrix Ventures. Każdy
podmiot wyznaczy po jednym przedstawicielu do Kapituły Konkursu.
3.

Przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1, odpowiednio na poszczególnych

etapach Konkursu, Kapituła większością głosów, dokona oceny zgodności przesłanych
projektów biznesplanów z wymogami formalnymi.
4.

Ocena, czy i który z biznesplanów zasługuje na przejście do kolejnego etapu konkursu

oraz na nagrodę, o której mowa w § 8 ust. 1, należy wyłącznie do Kapituły i jest wiążąca dla
wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie służy od niej żaden środek
odwoławczy.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Kapituły

w trakcie trwania Konkursu.
6.

Ocena złożonych biznesplanów odbywać się będzie na podstawie niżej podanych

kryteriów:
I.

Proces oceny prac konkursowych obejmuje ocenę złożonych biznesplanów

(w I etapie) oraz prezentacji i rundy pytań (w II etapie - Finale).
II.

Ocena biznesplanów zgłoszonych do Konkursu i złożonych gotowych biznesplanów

w I etapie składa się z:
a)

oceny formalnej – kryteria oceny:

•

termin wpłynięcia pracy konkursowej.

•

kompletność aplikacji.

b)

oceny merytorycznej – kryteria oceny:

•

innowacyjność pomysłu,

•

możliwość realizacji,

•

obiektywizm prognoz,

•

spójność koncepcji,

•

zawartość merytoryczna.

III.

Ocena biznesplanów zakwalifikowanych do II etapu składa się z

rozmowy

z autorem/autorami finałowych biznesplanów – kryteria oceny:
•

umiejętność wyeksponowania zalet przedsięwzięcia wyróżniającego działalność na
rynku,

•

umiejętność wyeksponowania możliwości wdrożenia i realizacji przedsięwzięcia.
§ 8. NAGRODY
1. Kapituła przyzna nagrody – ufundowane i przekazane bezpośrednio laureatom przez

Organizatorów i Partnerów Konkursu:
a)

za zajęcie pierwszego miejsca: 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.

b)

nagrody wyróżnienia w postaci: udostępnienia przestrzeni coworkingowej oraz

animacji Startupu w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym.
c)

możliwość uzyskania wejścia kapitałowego w wysokości 1,5 mln ( 1 milion pięćset

tysięcy) złotych przez Netrix Ventures sp. z o.o. sp. k. Ostateczna decyzja inwestycyjna
zostanie podjęta przez Komitet Inwestycyjny Netrix Ventures sp. z o.o. sp.k. Nagrodą jest
pozytywna rekomendacja, która zostanie rozpatrzona przez komitet.

2.

Organizator ma prawo uatrakcyjnić nagrody, a także przyznać nagrody dodatkowe

w trakcie trwania Konkursu. Wartość nagród nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do
pierwotnej nagrody.
3.

Kapituła może nie przyznać wszystkich lub części nagród, o których mowa w ust.

1, gdy żaden (lub część) z przesłanych przez Uczestników projektów biznesowych, projektów
biznesplanów lub biznesplanów w ocenie Kapituły nie zasługuje na nagrodę.
4.

Lista wszystkich Uczestników, którym przyznano nagrody, o których mowa w ust.

1, będzie dostępna po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników podczas Europejskiego
Tygodnia Innowacji, na stronie internetowej Konkursu www.etilubelskie.pl
6.

Uczestnicy zakwalifikowani do Finału zobowiązani są nieodpłatnie współpracować

z Organizatorem – w ramach organizacji i promocji kolejnej edycji Konkursu, również przez
wykorzystanie ich wizerunków na różnych nośnikach reklamowych – w okresie 1 roku od dnia
ogłoszenia wyników drugiego - finałowego etapu Konkursu zgodnie z postanowieniami § 4.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego,

oraz na stronie internetowej www.etilubelskie.pl
2.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

usługi

świadczone

przez

telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
3.

Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do

odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie
dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób
trzecich.
4.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co

Uczestnicy wyrażają zgodę przy rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 3. Organizator nie będzie
przekazywać danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Organizator
jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celu
przeprowadzenia Konkursu”. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje
dane osobowe przetwarzane przez administratora oraz do ich poprawiania.

5.

Nagrody będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek

od nagrody głównej pokryje Laureat nagrody. Laureaci rozliczą się we właściwym dla siebie
Urzędzie Skarbowym.
6.

Przekazane przez sponsora nagrody rzeczowe podlegać będą opodatkowaniu

podatkiem dochodowym od osób fizycznych (odpowiednio do osoby laureata – podatkiem
dochodowym od osób prawnych) rozliczanym przez laureata we właściwym dla jego siedziby
/ miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

