REGULAMIN WYDARZENIA
DZIEŃ WYNALAZKÓW
MAŁOPOLSKA EUROPEJSKIM REGIONEM WYNALAZCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem wydarzenia „Dzień Wynalazków - Małopolska europejskim regionem
wynalazców i przedsiębiorców” (dalej: „Wydarzenie”) są następujące instytucje:
a) INTECH PK Sp. z o.o., spółka celowa Politechniki Krakowskiej – główny organizator;
b) Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE) Politechnika Krakowska i
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) Politechnika
Krakowska – współorganizatorzy.
§ 2 MIEJSCE, TERMIN I HARMONOGRAM WYDARZENIA
1. Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. w MLBE na terenie kampusu Politechniki
Krakowskiej
(ul. Warszawska 24).
2. Wydarzenie składać się będzie z:
a) sesji poświęconej prezentacji wynalazków udostępnionych przez ich twórców;
b) konferencji naukowej;
c) warsztatu prowadzonego wg autorskiej metodyki INTECH PK – „CaseLab – Laboratorium
Dobrych Praktyk”.
3. Dokładny harmonogram Wydarzenia zostanie opublikowany w mediach społecznościowych
zarządzanych przez głównego organizatora oraz podany do wiadomości za pośrednictwem
materiałów promocyjnych. Główny organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
harmonogramu. Wszelkie zmiany będą podawane do informacji publicznej.
4. Strona internetowa Wydarzenia zlokalizowana jest pod adresem:
http://dzienwynalazkowintechpk.evenea.pl

§ 3 CEL WYDARZENIA
1. Celem Wydarzenia jest:

Projekt: „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. – efektywny podmiot
zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych
powstałych na Politechnice Krakowskiej" jest współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.

a) zwiększenie wiedzy małopolskiej społeczności nt. najciekawszych wynalazków,
powstających na politechnicznych uczelniach i mogących znaleźć zastosowanie
w obszarach specjalizacji, zdefiniowanych w krajowej, a także małopolskiej strategii
rozwoju;
b) upowszechnienie wiedzy nt. stanu innowacyjności w Polsce i wiążących się z tym wyzwań
poprzez organizację konferencji naukowej.

§ 4 OPŁATY I KOSZT UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo we wszystkich elementach Wydarzenia jest nieodpłatne.
2. Główny organizator ani współorganizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa Wydarzenia,
w szczególności kosztów:
a) podróży;
b) transportu wynalazków;
c) ubezpieczenia wynalazków;
d) noclegu.
3. Główny organizator ani organizatorzy nie przewidują honorariów dla uczestników Wydarzenia,
tj. wynalazców, prelegentów konferencji naukowej ani uczestników warsztatów.
§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo wynalazców:
a) by zaprezentować swoje wynalazki podczas Wydarzenia, należy wypełnić przygotowany
przez organizatorów formularz, udostępniony na stronie internetowej Wydarzenia
i odesłać go na adres emailowy: koleksy@intechpk.pl we wskazanym terminie;
b) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia na Wydarzenie wyłącznie
wybranych przez siebie zgłaszających wynalazki;
c) organizatorzy do 15 kwietnia br. skontaktują się wyłącznie z wybranymi zgłaszającymi
wynalazki w terminie, celem poinformowania ich o pozytywnym wyniku rozpatrzenia
zgłoszenia.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu:
a) by wziąć udział w sesji poświęconej prezentacji wynalazków lub konferencji naukowej lub
warsztatach CaseLab – Laboratorium Dobrych Praktyk, organizowanych w ramach
Wydarzenia, należy w podanym terminie zarejestrować się na stronie internetowej
Wydarzenia;
b) ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;
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c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ilości udostępnionych miejsc.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Główny 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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