REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Start IT Up” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu są: Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”
ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice; Akcelerator Technologiczny Gliwice Sp. Z o.o, ul.
Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) spełniła warunki uczestnictwa zawarte w § 2 pkt
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi zgłosić swój pomysł na rozwinięcie biznesu
bazującego na wykorzystaniu nowoczesnych technologii poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na stronie konkursu i towarzyszącej mu konferencji lub poprzez wypełnienie
formularza i zgłoszenie go podczas wydarzenia (1.12.2016 r.),
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi dostarczyć Organizatorowi, drogą elektroniczną
lub bezpośrednio, wypełniony formularz zgłoszeniowy do 1.12.2016 do godz. 23:59,
c). za Uczestnika rozumie się każdą osobę, która wypełniła formularz konkursowy,
d). Organizator zastrzega, że zgłoszone do Konkursu pomysły nie będą przez niego
rozpowszechniane i udostępniane publicznie.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest możliwość zaprezentowania się komisji Funduszu Akcelerator
Technologiczny Gliwice, która oceni start up'y pod względem innowacyjności i możliwości
rozwoju oraz na podstawie wyznaczonych kryteriów wybierze najlepszy start up, który
otrzyma 100 tys. zł wsparcia na swoje funkcjonowanie i rozwój,
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który zostanie powiadomiony drogą
mailową o możliwości stanięcia przed komisją Funduszu do dnia 13.01.2017 roku do godz.
23:59,
3. Uczestnik po zaprezentowaniu się komisji ma szansę otrzymać 100 tys. zł na realizację
swojego pomysłu biznesowego,
4. Jeśli żaden ze start up'ów nie spełni wymogów komisji, ma ona prawo nie przyznać 100 tys.
zł żadnemu z podmiotów
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres projekt@start-it-up.pl w terminie 3 (trzech) dni
od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.start-it-up.pl

