REGULAMIN WYDARZENIA
DZIEŃ WYNALAZKÓW 2017
TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

§ 1 ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia „Dzień Wynalazków 2017 - technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia”
(dalej: „Wydarzenie”) jest INTECH PK sp. z o.o. (dalej: „Organizator”).

§ 2 MIEJSCE, TERMIN I HARMONOGRAM WYDARZENIA
1. Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2017 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym
„Kotłownia” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
2. Wydarzenie składać się będzie z:
a) sesji „Technologie dla bezpieczeństwa” poświęconej prezentacji wynalazków przez ich
twórców;
b) panelu dyskusyjnego „Zabezpiecz i sprzedaj swój pomysł”;
c) speed-datingu – indywidualnych rozmów między uczestnikami wydarzenia
3. Dokładny harmonogram Wydarzenia zostanie 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://dw2017.evenea.pl

§ 3 CEL WYDARZENIA
1. Celem Wydarzenia jest:
a) popularyzacja wiedzy nt. najciekawszych wynalazków, powstających na politechnicznych
uczelniach i mogących przysłużyć się podniesieniu poziomu bezpieczeństwa i jakości życia,
w szczególności w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo
w energetyce, budownictwie i transporcie, bezpieczne leki i zielona chemia;
b) zwiększenie poziomu współpracy między środowiskiem innowatorów, funduszami
inwestycyjnymi, biznesem oraz instytucjami zaangażowanymi w proces komercjalizacji.
c) weryfikacja biznesowa projektów technologicznych pod kątem możliwości ich wdrożenia
w przemyśle.
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§ 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 uczestników Wydarzenia, tj. wynalazców
i uczestników panelu dyskusyjnego.
§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo wynalazców:
a) by zaprezentować swoje wynalazki podczas Wydarzenia, należy wypełnić przygotowany
przez Organizatora formularz, udostępniony na stronie internetowej Wydarzenia i odesłać
go na adres emailowy: koleksy@intechpk.pl do 24 lutego br.;
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia na Wydarzenie wyłącznie wybranych
przez siebie zgłaszających wynalazki;
c) Organizator do 28 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.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu:
a) by wziąć udział w sesji poświęconej prezentacji wynalazków, panelu dyskusyjnym lub
speed-datingu, organizowanych w ramach Wydarzenia, należy w podanym terminie
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.
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