Regulamin konkursu Demo Day dla Startup Platformy Startowej Wschodni Akcelerator
Biznesu

1. Organizator i cel konkursu
1) Organizatorem konkursu pn. „Demo Day runda I” jest Animator Platformy startowej
Wschodni Akcelerator Biznesu Puławski Park Naukowo2) Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie laureatów posiadających innowacyjny
pomysł na biznes, które mogą skutecznie walczyć o swoją pozycję na rynku
międzynarodowym.
2. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są startupy, inkubowane w ramach Wschodniego Akceleratora
Biznesu, które zgłoszą swoje uczestnictwo do konkursu Demo Day.
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3. Warunki udziału w konkursie
1) Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zgłoszenie się do sesji pitchingowej oraz
przygotowanie prezentacji swojego innowacyjnego produktu w formie pitchu, który zostanie
zaprezentowany w sesji.
2) Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków konkursu określonych w
niniejszym regulaminie.
3) Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Kapituła konkursu
1) Laureatów wybiera Kapituła konkursu „Demo Day”
2) W skład Kapituły wchodzą: przedstawiciele: Politechniki Warszawskiej, UMCS, Orange,
Grupa Azoty, Netrix Ventures oraz inni powołani.
3) Wybór laureatów jest jednostopniowy. Przedstawiciele startupów zaprezentują swoje
innowacyjne projekty w formie prezentacji przed członkami Kapituły oraz podczas sesji pytań.
Po prezentacji projektów Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

4) Kapituła podejmuje decyzję w drodze głosowania większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów o werdykcie decyduje przewodniczący Kapituły Konkursu – przedstawiciel
Politechniki Warszawskiej
5. Kryteria oceny
Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Kapitułę jest przestawienie najlepszego
projektu biznesowego opartego o innowacyjny pomysł na biznes, który może skutecznie
walczyć o swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Ocena projektu składać się będzie z
punktów przyznawanych za:
a) Jakość prezentacji
b) Innowacyjność pomysłu
c) Model Biznesowy
d) Zespół
e) Potencjał Rynkowy
f) Przewagi konkurencyjne
6. Nagrody
1) Nagrodą dla laureatów konkursu na innowacyjny pomysł na biznes będzie udział w
prestiżowej, międzynarodowej konferencji skierowanej przede wszystkim do Startupów
3) Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

a)

b)
c)
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d)
e)

7. Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej
„RODO”), informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puławski Park Naukowo –
Technologiczny w Puławach ul. I. Mościckiego 1, 24-110 Puławy.
przystępując do konkursu „Demo Day dla Startup WAB” wyraża Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6
ust
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wyłonienia laureatów konkursu
posiada Pani/Pan prawo:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 sprostowania swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie informacji email – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę
 przenoszenia swoich danych osobowych,


f)

g)

h)
i)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn
związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania
przez Pana/Panią danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie nie może
Pan/Pani uczestniczyć w konkursie „Demo Day dla Startup WAB”
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w
formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego
przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne
skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.
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8. Postanowienia różne
1) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z
organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych bądź nieaktualnych
danych przez Uczestników konkursu oraz nieprawdziwych oświadczeń. Odpowiedzialność w
tym zakresie spoczywa na Uczestniku, który podał błędne bądź nieaktualne dane albo złożył
nieprawdziwe oświadczenia.
2) Zwycięzca konkursu prześle do Organizatora do dnia 15 października 2019 r.
a) dane osób, które skorzystają z nagrody, o której mowa w pkt 6. ppkt 2 a.
b) zgodę osób wskazanych przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w oświadczeniu dla celów związanych z organizacją konkursu,
d) oświadczenie osób wskazanych przez Uczestnika o zapoznaniu się i akcepcji postanowień
Regulaminu konkursu.
3) Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn.
zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016
r., poz. 66 6)
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