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Regulamin konkursu „Twój Start-up – Twoja przyszłość” 

§ 1. ORGANIZATOR I SPONSORZY KONKURSU 

Konkurs „Twój Start-up – Twoja przyszłość” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest 

z inicjatywy Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku (dalej zwanego „Organizatorem”) 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełk w celu animacji rozwoju ełckiej 

przedsiębiorczości. Sponsorami Konkursu są KOMA Sp. z o.o. (zwana dalej „Sponsorem”),  

z siedzibą w Ełku, 10-300 Ełk, ul. Sikorskiego 19C, NIP 8481859839, KRS 0000408385 oraz  

Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej „Partnerem 

Akademickim”), z siedzibą w Bydgoszczy, 85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, REGON 

092386249, NIP 9671045448. 

§ 2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym “Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia 

osoba fizyczna. 

2. Organizator nie pobiera opłat z tytułu rejestracji. 

§ 4. TERMIN ZGŁOSZEŃ, CZAS TRWANIA ORAZ ETAPY KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 etapach. 

2. I etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 16 sierpnia do 14 października 

2018 r. 

3. W I etapie Konkursu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz Szczegółowy 

Opis Projektu, które są dostępne na stronie internetowej 

http://technopark.elk.pl/oferta/start-up/twoj-start-up-twoja-przyszlosc/. Wypełniony 

Formularz Zgłoszeniowy oraz Szczegółowy Opis Projektu należy wysłać na adres  

e-mail: startup@technopark.elk.pl do dnia 14 października 2018 roku. Wysłanie 

Formularza Zgłoszeniowego oraz Szczegółowego Opisu Projektu jest równoznaczne 

ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Na Formularzu Zgłoszeniowym do udziału w Konkursie „Twój Start-up – Twoja 

przyszłość”, napisanym w języku polskim, każdy Uczestnik wpisze nazwę swojego 
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projektu biznesowego – projektu założenia przedsiębiorstwa (dalej zwanego 

“Projektem”). 

5. Projekt musi dotyczyć założenia nowego przedsiębiorstwa na terenie Ełku. Uczestnik 

może zgłosić więcej niż jeden Projekt. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego 

Projektu, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić tyle Formularzy Zgłoszeniowych  

i Szczegółowych Opisów Projektów, ile chce zgłosić Projektów. 

6. Wyniki pierwszego etapu Konkursu (lista Uczestników zakwalifikowanych do II etapu 

– tj. spełniających wymogi formalne) zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

http://technopark.elk.pl/oferta/start-up/twoj-start-up-twoja-przyszlosc/ dnia  

15 października 2018 r. 

7. Do II etapu Konkursu przystępują wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili się do I etapu 

Konkursu i spełnili wymogi formalne. II etap Konkursu będzie polegał na  

autoprezentacji Uczestników Konkursu podczas Gali Finałowej Konkursu oraz 

uroczystym wręczeniu nagrody, które zostanie przeprowadzone w dniu 19 

października 2018 r. W tym etapie Uczestnicy Konkursu zaprezentują swoje projekty 

i zostaną one poddane ocenie jurorów. 

8. Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19 października 2018 r. 

podczas uroczystego wręczenia nagród. 

§ 5. ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Organizator, Sponsor, Partner Akademicki, wszyscy pracownicy Organizatora, 

Partnera Akademickiego, Sponsora, członkowie Komisji Konkursowej, podmioty 

powołujące członków Komisji Konkursowej oraz osoby działające jako ich organy lub 

w ich imieniu, są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących 

Projektów (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. Oświadczenie o obowiązku zachowania poufności będzie odbierane 

również od wszystkich podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Informacje 

Poufne zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej (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, Sponsora lub Partnera Akademickiego  

w okolicznościach poza Konkursem i bez naruszenia jakiegokolwiek 

zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub  

z czynności cywilnoprawnej; 
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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; 

c) poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie 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 Projekty zgłoszone do Konkursu; lub 

b) udzielanie wywiadów, wygłaszanie przemówień, prelekcji czy 

przygotowywanie publikacji związanych z wykorzystaniem Projektów 

zgłoszonych do Konkursu. 

5. Uczestnik może przygotować skrócony opis Projektu (dalej zwany “Opisem”), który 

będzie mógł zostać wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach 

patronackich Konkursu oraz na stronach internetowych Konkursu, jak również dla 

celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych. 

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Przesłane Projekty muszą spełniać przesłankę oryginalności i indywidualności działań 

twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw 

zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr 

osobistych osób trzecich. Projekty winny być wolne od wad prawnych i roszczeń 

osób trzecich. Uczestnicy muszą być autorami swoich Projektów. 

2. Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  

z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora,  

a powstałych w związku ze zgłoszonym Projektem. 
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§ 7. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 

1. Odpowiednio na poszczególnych etapach Konkursu, w celu przyznania nagrody,  

o której mowa w § 8, działać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, która będzie większością głosów oceniać 

Projekty. Na wszystkich etapach Konkursu każdy członek Komisji Konkursowej 

dysponuje 1 (jednym) głosem. 

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

etapach Konkursu, Komisja Konkursowa większością głosów, dokona oceny 

zgodności przesłanych Projektów z wymogami formalnymi. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Komisji 

Konkursowej w trakcie trwania Konkursu. 

4. Ocena złożonych Projektów odbywać się będzie na podstawie niżej podanych 

kryteriów: 

a) Ocena Projektów zgłoszonych do Konkursu w I etapie składa się z: 

1) Oceny formalnej – kryteria oceny: 

1. termin wpłynięcia Projektu, 

2. kompletność Projektu. 

b) Ocena Projektów zakwalifikowanych do II etapu składa się z: 

1) Rozmowy z autorem/autorami finałowych Projektów – kryteria 

oceny: 

3. motywacja autora/autorów Projektu do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

4. umiejętność wyeksponowania zalet Projektu wyróżniającego 

działalność na rynku, 

5. umiejętność wyeksponowania możliwości wdrożenia i realizacji 

Projektu, 

6. stan przygotowań do podjęcia własnej działalności 

gospodarczej. 

§ 8. NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa przyzna i przekaże bezpośrednio zwycięzcy Konkursu nagrodę 

główną w wysokości 30 000 złotych brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) 

ufundowaną przez Organizatora, którą zwycięzca Konkursu przeznaczy na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku 
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oraz m.in.  opłatę składek ZUS, opłatę za wynajem biura, bądź na zakup środków 

trwałych.  

2. Sponsor przyznaje zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę w wysokości 10 000 zł 

netto. 

3. Partner Akademicki przyznaje zwycięzcy Konkursu bezpłatny voucher na studia 

podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarki w Ełku. 

4. Zwycięzca Konkursu będący osobą niepełnosprawną i spełniającą wymogi 

wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) może również 

otrzymać rekomendację do uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących  

w dyspozycji Miasta Ełk. 

5. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu, o którym mowa w ust. 1, będzie dostępna po 

zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników podczas Gali Finałowej, na stronach 

internetowych Konkursu http://technopark.elk.pl/oferta/start-up/konkurs/ oraz zostanie 

opublikowana w prasie. 

6. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu 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 II etapu Konkursu 

zgodnie z postanowieniami. 

7. Po zakończeniu Konkursu „Twój Start-up – Twoja przyszłość” Uczestnicy mogą 

odebrać swoje Projekty w terminie do 30.11.2018 r. w siedzibie Parku Naukowo-

Technologicznego w Ełku przy ul. Podmiejskiej 5, od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-16.00. 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Park 

Naukowo-Technologiczny w Ełku oraz pod adresem internetowym 

http://technopark.elk.pl/oferta/start-up/twoj-start-up-twoja-przyszlosc/. 

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 
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ograniczenie dotyczy również odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub 

zaniechania osób trzecich. 

4. Nagroda finansowa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (odpowiednio do osoby laureata – podatkiem dochodowym od osób 

prawnych) rozliczanym przez laureatów, we właściwym dla ich siedziby / miejsca 

zamieszkania, Urzędzie Skarbowym. 

5. Deklaracje podatkowe przygotuje Organizator Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. 

7. Zwycięzca Konkursu będący osobą fizyczną nieprowadzącą jeszcze własnej 

działalności gospodarczej zobowiązany jest do: 

a) rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez założenie firmy oraz podpisanie 

umowy dzierżawy powierzchni biurowej w Parku Naukowo Technologicznym 

w Ełku w terminie do 30.11.2018 r. 

b) prowadzenia zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres min. 12 

miesięcy od daty jej rejestracji, 

c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w terminie krótszym niż 

12 miesiące – do zwrotu nagrody finansowej w kwocie proporcjonalnej do 

czasookresu faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, 

d) w przypadku, gdy rejestracja działalności gospodarczej nie nastąpi w terminie 

wskazanym w pkt. a) laureat jest zobowiązany do zwrotu równowartości 

wygranej nagrody, 

e) promowania nagrody ufundowanej przez Park Naukowo-Technologiczny  

w Ełku, 

f) w przypadkach określonych w pkt. c) i d) Zwycięzca Konkursu otrzymuje notę 

obciążeniową od Organizatora z określeniem stosownej kwoty do zwrotu z 14 

dniowym terminem na uregulowanie obciążenia na rachunek bankowy 

wskazany w nocie. 

8. Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że 

poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości 

przetwarzania przez nas danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 

-  jednostka budżetowa Gminy Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5, 
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2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

p.harasim@technopark.elk.pl, tel. 87 732 63 06, 

3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów / projektów / innych 

tym podobnych, zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym 

okresem archiwizacji. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e w/w 

rozporządzenia, 

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów z 

Administratorem danych osobowych,  

6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych 

osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  

7) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania 

niemożliwa będzie realizacja niektórych procedur z nimi związanych. 

 

 


