
REGULAMIN KONKURSU „DEEP TECH RISING STARS” 

 

DEFINICJE: 

Finał (Konkursu) realizacja ostatniego etapu Konkursu, w ramach którego Kapituła 

dokona wyboru Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda na 

zasadach wskazanych w Regulaminie; Finał odbędzie się podczas 

konferencji Deep Tech Summit 2022 w dniu 16 listopada 2022 r. 

w Cambridge Innovation Center w Warszawie, tj. przy ul. Chmielnej 

73 w Warszawie 

Formularz 

zgłoszeniowy 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

https://meeting15.com/pl/join-event/fundacja-polska-innowacyjna-

deep-tech-summit-2022/4752 

Kapituła grupa osób wytypowana przez Organizatora, uprawniona do oceny 

Projektów oraz wyboru Uczestników, którym zostaną przyznane 

Nagrody i Wyróżnienia; w skład Kapituły wejdą przedstawiciele po 

stronie Organizatora oraz przedstawiciele Partnerów; Organizator 

podaje skład Kapituły do publicznej wiadomości poprzez jego 

zamieszczenie na Stronie Konkursu; skład Kapituły może się różnić 

w zależności od Etapu  

Konkurs niniejszy konkurs organizowany na podstawie Regulaminu przez 

Organizatora 

Nagroda nagroda przyznawana Uczestnikom wybranym po prezentacjach na 

Gali Innowatorów - WIELKIM FINALE DEEP TECH SUMMIT 

Nagroda Główna Nagroda w postaci wyjazdu oraz uczestnictwa w Hello Tomorrow 

Global Summit 2023, której szczegóły znajdują się na Stronie 

Konkursu  

Organizator Fundacja Polska Innowacyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Mokotowskiej 1 (00-640 Warszawa), wpisana do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000515557, REGON 14733252100000, NIP 
7010434666, kontakt do Organizatora: konkurs@deeptechsummit.pl 
 

Partnerzy podmioty zaproszone przez Organizatora do współpracy przy 
Konkursie, zasiadające w Kapitale lub udzielające Nagród 
 

Polityka 

prywatności 

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i 
przetwarzania danych osobowych Uczestników; Polityka Prywatności 
stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i jest dostępna 
https://deeptechsummit.pl  
 

Prezentacja prezentacja Projektu, przedstawiana podczas Finału przez 
Reprezentantów; czas trwania jednej Prezentacji nie może 
przekroczyć 2 (dwóch) minut; za skutki przedstawienia Prezentacji 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik 
 

https://meeting15.com/pl/join-event/fundacja-polska-innowacyjna-deep-tech-summit-2022/4752
https://meeting15.com/pl/join-event/fundacja-polska-innowacyjna-deep-tech-summit-2022/4752
mailto:konkurs@deeptechsummit.pl
https://deeptechsummit.pl/wp-content/uploads/2022/09/Deep-Tech-Summit-polityka-prywatnos%CC%81ci-19.09.2022-1.pdf


Projekt projekt zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu, dotyczący 
rozwiązania z obszaru tzw. deep tech, spełniający wymagania 
określone Regulaminem i podlegający ocenie w ramach Konkursu, w 
szczególności pod kątem kryteriów i ocen wartości wskazanych w 
pkt. 4.3. Regulaminu 
 

Regulamin niniejszy regulamin Konkursu 

Regulamin 

Konferencji 

Regulamin konferencji Deep Tech Summit znajdujący się na Stronie 

Konkursu w zakładce Regulamin konkursu DT Rising Stars 2022  

Reprezentant osoba fizyczna będąca Uczestnikiem lub osobą reprezentującą 

Uczestnika; do Reprezentanta mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu dotyczące Uczestnika 

Strona Konkursu strona internetowa znajdująca się pod adresem: 

https://deeptechsummit.pl/rising-stars/ 

Uczestnik osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki uczestnictwa w 

Konkursie zgodnie z Regulaminem, która zgłosiła się do udziału w 

nim 

Wyróżnienie dodatkowa Nagroda, przyznawana samodzielnie przez Partnera 

Uczestnikowi lub Uczestnikom, których Projekt, dokonania lub 

propozycje działań zwróciły szczególną uwagę danego Partnera i 

które - według Partnera - w sposób szczególny wpisują się w cele 

Konkursu; jeden Uczestnik może dostać więcej niż jedno 

Wyróżnienie  

 

PODSTAWOWE ZASADY 

A. Celem Konkursu jest wspieranie młodych przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych 

pomysłów z obszaru deep tech.   

B. Nadzór nad prawidłowością̨ i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat 

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator.   

C. Konkurs organizuje Organizator, zaś fundatorami Nagród jest Organizator oraz 

Partnerzy.  

D. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych terminów dotyczących różnych 

etapów Konkursu są publikowane na Stronie Konkursu. 

E. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do Finału zobowiązani są do zapoznania 

się z Regulaminem Konferencji.  

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY  

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Konkursu. Opisane zostały 

zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, przyznawania Nagród, jak również postępowanie 

reklamacyjne. 

Dodatkowe szczegółowe zasady, ponad te wskazane w Regulaminie, publikowane są na 

Stronie Konkursu. Zasady publikowane na Stronie Konkursu stanowią uzupełnienie 

Regulaminu, jednak nie mogą go zmieniać. 

 



1. CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1. Konkurs trwa od 3 października 2022 roku od godziny 8:00 do dnia 3 listopada 2022 

roku do godziny 18:00, co oznacza, iż 3 listopada 2022 roku do godziny 18:00 jest 

ostatecznym terminem na przesłanie Formularza Zgłoszeniowego z Projektem (dalej 

jako „Termin”). 

1.2. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu Prezentacji finałowych i  obradach 

Kapituły w trakcie trwania Deep Tech Summit 2022 w czasie wskazanym w agendzie 

wydarzenia.  

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

2.1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do osób spełniających następujące 

warunki: 

2.1.1. mają pełną zdolność do czynności prawnych; 
2.1.2. przebywających na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2.1.3. które wypełniły i przesłały do Organizatora w sposób prawidłowy Formularz 

zgłoszeniowy w Terminie; 
2.1.4. mogących wziąć udział w Konferencji Deep Tech Summit 

https://deeptechsummit.pl/   
2.2. Osoba, która chce wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest wcześniej (najpóźniej 

w chwili przesyłania Formularza zgłoszeniowego) zapoznać się z Regulaminem i 

zaakceptować go w pełni.  

2.3. Po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego poprawnego pod względem formalnym, 

Uczestnikowi zostanie automatycznie wyświetlony komunikat będący potwierdzeniem 

odebrania zgłoszenia. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza 

zgłoszeniowego pojawi się komunikat informujący o powstałych błędach.  

2.4. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych 

i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie ich zmiany w trakcie 

trwania Konkursu. 

2.5. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może dokonać zgłoszenia 

za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego tylko jeden raz. W ramach Formularza 

zgłoszeniowego może zostać zgłoszony jeden Projekt. Ponowne zgłoszenie udziału 

w Konkursie przez tego samego Uczestnika, jednakże z podaniem innego numeru 

telefonu lub adresu poczty elektronicznej, a także zgłoszenie udziału w Konkursie 

przez dwóch lub więcej Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub 

adresu poczty elektronicznej, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być 

podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie. Jeśli w ramach Konkursu 

zostaną przesłane dwa lub więcej Formularzy zgłoszeniowych zawierających ten sam 

adres korespondencyjny, wówczas prawo udziału w Konkursie ma ten Uczestnik, który 

przesłał Formularz zgłoszeniowy (zawierający ten adres korespondencyjny) jako 

pierwszy (decyduje data zarejestrowania zgłoszenia przez serwer teleinformatyczny 

wykorzystywany do przyjmowania zgłoszeń w ramach Konkursu).  

2.6. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj. może zgłosić się 

do niego tylko jeden raz. 

2.7. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione lub współpracujące w 

charakterze zatrudnienia (niezależnie od podstawy prawnej) z: Organizatorem, 

Partnerami, osobami z Kapituły oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w 

organizowanie Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny 

rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, 

kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów 

przejazdu i pobytu w miejscach, w których będą odbywały się Prezentacje oraz Finał.  

https://deeptechsummit.pl/


2.9. Szczegóły dotyczące miejsc, w których wybrani Uczestnicy przedstawią Prezentacje 

zostaną podane na Stronie Konkursu. 

2.10. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Konkursie, 

w tym prawa do uzyskania Nagrody lub Wyróżnienia, na osoby trzecie. 

 

3. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW 

3.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia Projektu 

w Terminie. Projekty muszą dotyczyć branży deep tech i być pomiędzy TRL (poziom 

gotowości technologicznej) 3 a 9. 

3.2. Organizator weryfikuje Formularze Zgłoszeniowe, czy zawierają wszelkie niezbędne 

informacje, a następnie weryfikuje Projekty, czy spełniają kryteria wskazane 

Regulaminem.  

3.3. Wybrane Projekty będą przedstawiane w formie Prezentacji przez osoby wyznaczone 

przez Uczestnika podczas sesji zgodnie z harmonogramem przedstawionym na 

Stronie Konkursu.  

 

4. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

4.1. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą otrzymać Nagrodę Główną, Nagrody lub 

Wyróżnienia. 

4.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 (dwóch) etapach: 

4.2.1. Etap I. – ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych Projektów; 
4.2.2. Etap II. - obrady przedfinałowe i Finał. 

4.3. O przyznaniu Nagród oraz Wyróżnień decyduje Kapituła, która wybiera Projekt 

przedstawiający najlepsze rozwiązanie realnych problemów w oparciu o następujące 

kryteria: 

4.3.1. sposób prezentacji Projektu; 
4.3.2. innowacyjność Projektu; 
4.3.3. wpływ Projektu na rozwiązanie skomplikowanych problemów świata, 

gospodarki, techniki, technologii lub nauki; 
4.3.4. skład i potencjał zespołu Uczestnika (doświadczenie, kompetencje członków 

zespołu Uczestnika); 
4.3.5. potencjał rynkowy Projektu; 
4.3.6. przewaga konkurencyjna Projektu. 

4.4. Kryteria mogą zostać doprecyzowane na późniejszym etapie Konkursu.  

4.5. W ramach każdej z ww. kryteriów Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 (trzy) 

punkty.  

4.6. W ramach I. Etapu, nie więcej niż 15 (piętnastu) Uczestników z największą liczbą 

punktów, zostanie zakwalifikowanych do Finału.  

4.7. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu go do II. Etapu 

Konkursu, tj. o nominacji. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub dokonane 

zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszenie zostanie 

odrzucone. 

4.8. Kapituła rozstrzyga Konkurs, wybierając spośród Uczestników zakwalifikowanych do 

II. Etapu Konkursu. W ramach Finału, Kapituła dokonuje oceny według kryteriów 

finałowych podzielonych na 3 (trzy) kategorie: 

4.8.1. najlepsza Prezentacja; 
4.8.2. wpływ Projektu na rozwiązanie skomplikowanych problemów świata, 

gospodarki, techniki, technologii lub nauki; 
4.8.3. największy potencjał rynkowy Projektu.  

4.9. W ramach II. Etapu Konkursu, Kapituła może zwrócić się do Uczestnika o 

dostarczenie dodatkowych informacji. 



4.10. W Finale Kapituła podejmuje decyzję większością głosów. Każdemu członkowi 

Kapituły przysługuje jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos 

ma przedstawiciel Organizatora.  

4.11. W przypadku rezygnacji wyłonionego laureata z otrzymania Nagrody Głównej i 

jego nieobecności podczas Finału, Kapituła w drodze ponownego głosowania może 

wybrać nowego laureata. 

 

5. NAGRODY 

5.1. W ramach Konkursu przewidziano: 

5.1.1. Nagrodę Główną dla min. 3 (trzech) Uczestników (lub jeżeli wieloosobowego 

Uczestnika - dla Reprezentantów) za ich Projekty wybrane przez Kapitułę w 

ramach Finału; 
5.1.2. Nagrody dla co najmniej 5 (pięciu) Uczestników; 
5.1.3. Wyróżnienia; 

5.2. W zakres Nagrody Głównej nie wchodzą koszty związane z jej realizacją, np. transport 

na miejsce wydarzenia czy nocleg. 

5.3. Jako że Nagroda Główna jest do realizacji przez osobę fizyczną, Uczestnicy będący 

osobami prawnymi samodzielnie i wewnętrznie decydują, który ich Reprezentant 

wykorzysta Nagrodę Główną. 

5.4. Uczestnik zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody w trakcie Finału, w ramach 

uroczystego ogłoszenia zwycięskich Projektów. 

5.5. O przyznaniu Wyróżnienia lub Nagród Partnerów decyzje podejmuje reprezentant 

Partnera sam lub w konsultacji ze zwierzchnikiem w trakcie Finału. 

 

6. REKLAMACJE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy 

powinni zgłaszać do Organizatora, w formie listownej lub na adres mailowy 

Organizatora, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia 

informacji o przyznaniu Nagród. 

6.2. Reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, na 

który powinna być przesłana odpowiedź na reklamację, oraz dokładny opis i 

uzasadnienie reklamacji. 

6.3. Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany o decyzji w analogiczny 

sposób, w jaki złożył reklamację (listem lub drogą elektroniczną na adres e-mail, z 

którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne) w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

7. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników zostały uregulowane w 

Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

https://deeptechsummit.pl 

7.2. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w 

całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego, jak i bez 

takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z 

Organizatorem, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych 

mediach. 

7.3. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw własności intelektualnej, w tym 

praw autorskich, do Projektu zarówno w całości, jak i w części oraz, że Projekt jest 

wolny od wad prawnych, nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązujących 

przepisów prawa. Każde naruszenie niniejszego oświadczenia powoduje utratę 

uprawnienia Uczestnika do udziału w Konkursie, w tym do uzyskania prawa do 
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Nagrody. Ponadto w takim wypadku Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora 

od wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących praw do Projektu, jego części lub 

utworów użytych do jego stworzenia. W razie wszczęcia postępowania sądowego na 

podstawie roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik wstąpi w 

miejsce Organizatora albo gdy taka zmiana podmiotowa okaże się niemożliwa, 

weźmie udział w sprawie razem z Organizatorem po stronie pozwanej, chyba, że 

Organizator wyraźnie postanowi odmiennie. W razie jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich Uczestnik zobowiązany jest, do udostępnienia Organizatorowi 

wszelkiej dokumentacji dotyczącej takich roszczeń. 

7.4. Przesyłając Projekt, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej 

licencji na korzystanie z przedmiotowego Projektu przez Organizatora, bez ograniczeń 

terytorialnych, w zakresie działań podejmowanych przez Organizatora w ramach 

Konkursu, jak również działań marketingowych Organizatora na następujących polach 

eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności 

nieograniczone rozpowszechnianie na kanał social media Organizatora, 

wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, 

wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet. Organizator jest uprawniony 

do publikacji Projektu (informacji o Projekcie w całości lub w części) w myśl 

postanowień zdania poprzedzającego, w szczególności poprzez publikowanie na 

swojej stronie internetowej oraz w kanałach social media. Organizator ma prawo 

udzielania dalszej licencji (sublicencja) w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 

Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie krótszy niż 5 (pięć) lat od dnia 

dokonania przesłania Projektu. 

7.5. Uczestnik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku (w 

szczególności utrwalanego w Prezentacji lub w trakcie Finału) przez Organizatora, 

wraz z rozpowszechnianiem materiałów dotyczących Projektu i Konkursu. Do 

niniejszej zgody stosuje się odpowiednio warunki ww. licencji (pkt. 8.2. powyżej), w 

szczególności w przedmiocie trwania zgody, jej nieodpłatności i jej zakresu 

terytorialnego. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa 

polskiego. 

8.2. Niniejszy Regulamin został sporządzony i powinien być interpretowany w oparciu o 

przepisy prawa polskiego. 

8.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na 

wykorzystanie, rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjno-

reklamowych Konkursu, w szczególności w zakresie publicznego rozpowszechniania 

w sieci Internet, w tym poprzez zamieszczanie na stronach www oraz social media.  

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile są one 

korzystne dla Użytkowników lub są konieczne ze względu na przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego lub inne sytuacje niezależne od Organizatora, przy 

czym zmiany Regulaminu nie będę niekorzystne dla Użytkowników, którzy dokonali 

zgłoszenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego przed zmianą Regulaminu. 

Uczestnicy będą informowani o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie 

odpowiedniej informacji opublikowanej na Stronie Konkursu, nie później niż na 3 dni 

przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Na potrzeby Regulaminu za dni robocze 

uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zrezygnować z dalszego udziału 

w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane na adres Organizatora 

lub na adres poczty elektronicznej [konkurs@deeptechsummit.pl]. 



8.6. W każdym przypadku zawinionego naruszenia postanowień Regulaminu przez 

Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy: 

8.6.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych lub nieprawdziwych danych 

osobowych; 
8.6.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w 

szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; 
8.6.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub 

zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.  
8.7. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na 

automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach 

losowych. 

8.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa polskiego. 

8.9. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie. 

 


