REGULAMIN WYDARZENIA
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2018
#MŁODZI – PATENT NA START

§ 1 ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia „Dzień Wynalazków 2018: #młodzi – patent na start” (dalej:
„Wydarzenie”) jest INTECH PK sp. z o.o. (dalej: „Organizator”).

§ 2 MIEJSCE, TERMIN I HARMONOGRAM WYDARZENIA
1. Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2018 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym
„Kotłownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
2. Wydarzenie składać się będzie z:
a) eksperckich wystąpień partnerów Wydarzenia;
b) prezentacji wynalazków przez ich twórców;
c) panelu dyskusyjnego z udziałem inwestorów i ekspertów branżowych;
d) ekspozycji wynalazków;
e) networkingu – indywidualnych rozmów między uczestnikami wydarzenia.
3. Dokładny harmonogram Wydarzenia jest opublikowany w mediach społecznościowych
zarządzanych przez Organizatora oraz podany do wiadomości za pośrednictwem materiałów
promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Wszelkie zmiany
będą podawane do informacji publicznej.
4. Strona internetowa Wydarzenia zlokalizowana jest pod adresem:
http://dw2018.evenea.pl

§ 3 CEL WYDARZENIA
1. Celem Wydarzenia jest:
a) popularyzacja wiedzy nt. najciekawszych projektów wynalazczych wypracowanych przez
twórców związanych z Politechniką Krakowską;
b) pozyskiwanie partnerów branżowych i finansowych do wdrażania innowacyjnych
produktów i usług;
c) zwiększenie poziomu współpracy między środowiskiem innowatorów, funduszami
inwestycyjnymi, biznesem oraz instytucjami zaangażowanymi w proces komercjalizacji;
d) weryfikacja biznesowa prezentowanych projektów pod kątem możliwości ich wdrożenia
w przemyśle.

§ 4 OPŁATY I KOSZT UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo we wszystkich elementach Wydarzenia jest nieodpłatne.
2. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu.
3. Organizator nie przewiduje honorariów dla uczestniczących w Wydarzeniu wynalazców
i ekspertów.
§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo wynalazców:
a) uprawnionymi do ubiegania się o możliwość prezentacji wynalazków na Wydarzeniu są
wyłącznie twórcy będący studentami, doktorantami lub młodymi naukowcami
powiązanymi z Politechniką Krakowską;
b) by zaprezentować swoje wynalazki podczas Wydarzenia, należy wypełnić przygotowany
przez Organizatora formularz, udostępniony na stronie internetowej Wydarzenia i odesłać
go na adres emailowy: mmitka@intechpk.pl do 2 lutego 2018 r.;
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia na Wydarzenie wyłącznie wybranych
przez siebie zgłaszających wynalazki;
d) Organizator do 9 lutego br. skontaktuje się wyłącznie z wybranymi zgłaszającymi
wynalazki, celem poinformowania ich o pozytywnym wyniku rozpatrzenia zgłoszenia
i dokonania uzgodnień związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu oraz ogłosi publicznie
listę wynalazców biorących udział w Wydarzeniu.
2. Zakwalifikowani do wydarzenia wynalazcy zobowiązani są do przesłania prezentacji
multimedialnej opisanego w formularzu zgłoszeniowym wynalazku w formacie *.ppt, *.pptx
lub *.pdf do 28 lutego włącznie na adres mmitka@intechpk.pl.
3. Uczestnictwo w Wydarzeniu:
a) by wziąć udział w sesji poświęconej prezentacji wynalazków, panelu dyskusyjnym lub
networkingu, organizowanych w ramach Wydarzenia, należy w terminie do 28 lutego
zarejestrować się na stronie internetowej Wydarzenia;
b) ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby udostępnionych miejsc.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje
w zarządzanych przez siebie mediach społecznościowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

