REGULAMIN KONKURSU
„
Konkurs na Mini Granty dla studentów, doktorantów i doktorów Wydziału Biologii.
”
1. DEFINICJE
Formularz
zgłoszeniowy

wydzielona
część
strony
internetowej
www.inkubator.uw.edu.pl,
www.biol.uw.edu.pl oraz www.rdls.pl, służąca do rejestracji Uczestników oraz
przesłania Projektu.

Grant (Nagroda)

grant będący nagrodą w Konkursie, przyznawany na zakup materiałów
laboratoryjnych o wartości do 10 000 PLN netto (m.in. plastików i szkła
laboratoryjnego, odczynników chemicznych, zestawów odczynników,
drobnego sprzętu laboratoryjnego, którego wartość nie przekracza 3 000 PLN
netto) i udostępnienie laboratorium oraz aparatury do badań (np.
mikroskopów, chromatografów itp.).

Konkurs

przedmiotowy konkurs, organizowany i prowadzony na zasadach opisanych w
niniejszym Regulaminie

Koordynator

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, będący sekcją 
Uniwersyteckiego
Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
, który jest
jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą przy ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927Warszawa, nr NIP: 525–001–12–66,
REGON:000001258.; adres e-mail: kontakt@inkubator.uw.edu.pl. Koordynator
działa na zlecenie i na rzecz Organizatora

Organizator

RDLS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. I.
Miecznikowa 1/05A, 02-096 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gosp. pod nr KRS: 0000514965, NIP: 7010433230,
Regon 147335790, adres e-mail biuro@rdls.pl. Organizator jest fundatorem
Nagród oraz odpowiada za ich wydanie.

Projekt

projekt z dziedziny b
iotechnologii, biologii lub ochrony środowiska o
charakterze aplikacyjnym, w rozumieniu potencjalnego zastosowania dla
pomysłu mogącego rozwiązać problem lub usprawnić rozwiązanie lub
umożliwić proponowane rozwiązanie

Regulamin

niniejszy Regulamin konkursu pt. Konkurs na Mini Granty dla studentów,
doktorantów i doktorów Wydziału Biologii.

Uczestnik

student Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego posiadających co
najmniej stopień naukowy licencjata, doktorant lub doktor Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego, będący Uczestnikiem Inkubatora UW który
spełnił wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych; Uczestnikami nie mogą być pracownicy
Koordynatora lub Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). Z udziału w
Konkursie są wyłączeni również pracownicy i członkowie grupy badawczej
Drewniak & Dziewit Group.

2. CEL KONKURSU
2.1. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja autorów najlepszych Projektów o charakterze
aplikacyjnym, które pozwolą na rozpoczęcie lub rozwijanie projektów o charakterze
praktycznym.
2.2. Planowanym efektem jest zidentyfikowanie potencjału aplikacyjnego studentów oraz
młodej kadry naukowej prowadzącej badania na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu
Warszawskiego.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika prawidłowo
sporządzonego Formularza zgłoszeniowego w oznaczonym terminie.
3.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Niezbędne jest jednak, aby
Uczestnik posiadał dostęp do Internetu, urządzenie z możliwością wyświetlenia i wysłania
Formularza zgłoszeniowego oraz aktywną pocztę e-mail.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi zaakceptować niniejszy Regulamin. Jeżeli
osoba nie akceptuje niniejszego Regulaminu nie może ona brać udziału w Konkursie.
3.4. Zgłoszenie do Konkursu następuje z chwilą wysłania przez Uczestnika uzupełnionego
Formularza zgłoszeniowego do Koordynatora, poprzez aktywowanie przycisku _____
dostępnego pod Formularzem. Skuteczne zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie
potwierdzone poprzez ukazanie się, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia przez
Uczestnika, komunikatu, informującego o przyjęciu zgłoszenia.
3.5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca
2017 r., do godz. 23.59. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie, nie zostaną uwzględnione.
3.6. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.7. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej informacje wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
Formularz określa również minimalną i maksymalną liczbę znaków wskazanych opisów.
Zgłoszenia dokonane poprzez nieprawidłowo uzupełniony Formularz zgłoszeniowy nie
będą uwzględniane. Przez prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy
rozumieć Formularz wypełniony we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne.
3.8. Jeden Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa różne Projekty
3.9. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie jego trwania
poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail do Koordynatora na adres
wskazany w Regulaminie. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila.
4. NAGRODY
4.1. Liczba Grantów przyznawanych w Konkursie jest ograniczona i wynosi 2 (dwa) Granty.
4.2. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny. Laureat
Nagrody nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
4.3. Grant jest ograniczony w czasie, tj. jest on ważny w czasie między od 1 lipca 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. Jeżeli Uczestnik ze swojej winy nie przystąpi do realizacji Grantu w tym
czasie, prawo do Nagrody wygasa.
4.4. Zakupu materiałów w ramach Grantu dokonuje oraz zawiera umowy sprzedaży na swoją
rzecz Organizator, w porozumieniu ze zwycięzcą Konkursu.
4.5. Grant będzie realizowany w laboratorium badawczym Wydziału Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego.
4.6. Obok Grantów, o których mowa w niniejszym ust. 4.1, zwycięzcy Konkursu uprawnieni są
do nagrody dodatkowej w wysokości kwoty niezbędnej do zapłaty tytułem podatku od

uzyskanej nagrody w postaci Grantu, którą to nagrodę dodatkową Organizator przeznaczy
na sfinansowanie podatku od Grantów, do których zwycięzcy w Konkursie nabyli prawo.
5. KOMISJA KONKURSOWA
5.1. Wyboru 2 (dwóch) zwycięzców Konkursu, którym przyznane zostanie po jednym Grancie,
dokonuje Komisja konkursowa.
5.2. Komisja dokonuje wyboru zwycięzców Konkursu według kryteriów określonych w ust. 6.1.
Regulaminu. Decyzje Komisji konkursowej dotyczące przyznania Nagrody w Konkursie
zapadają większością głosów. W przypadku również liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji konkursowej.
5.3. W skład Komisji konkursowej wchodzi:
5.3.1.dr Piotr Borsuk– Prodziekan 
Uniwersytetu Warszawskiego 
ds. Studenckich,
5.3.2.Łukasz Rodek– przedstawiciel Organizatora,
5.3.3.Jacek Sztolcman – Kierownik Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego.
5.4. Zadaniem Komisji konkursowej jest ocena nadesłanych Projektów oraz wybór zwycięzców
Konkursu.
6. PROJEKTY I KRYTERIA ICH OCENY
6.1. Projekt nie musi mieć zastosowania biznesowego, z zastrzeżeniem, iż efekty Projektu
powinny mieć możliwość praktycznego wykorzystania (niekoniecznie o charakterze
komercyjnym / biznesowym).
6.2. Kryteriami oceny Projektów są w szczególności:
6.2.1.zapotrzebowanie na rozwiązanie oferowane przez Projekt;
6.2.2.praktyczność Projektu;
6.2.3.oryginalność Projektu;
6.2.4.plan i ekonomika budżetu prac badawczych;
6.2.5.zgodność z Regulaminem.
6.3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Projekty o charakterze 
aplikacyjnym, które
nie uzyskały wcześniej żadnego finansowania
.
6.4. W Konkursie nie biorą udziału Projekty:
6.4.1.niespełniające warunków Regulaminu,
6.4.2.naruszające prawo, w tym prawa własności intelektualnej innych osób,
6.4.3.stanowiące działanie nieuczciwej konkurencji,
6.4.4.naruszające prawa do wizerunku, godność lub dobra osobiste osób albo jednostek;
6.4.5.zawierające treści o charakterze bezprawnym, niezgodne z zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami, w tym treści dyskryminujące lub obraźliwe,
6.4.6.zgłoszone po terminie określonym w ust. 3.5 Regulaminu.
6.5. Zgłoszenie zawierające powyższe treści będzie bezskuteczne.
7. WYNIK KONKURSU
7.1. Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców na posiedzeniu tajnym.
7.2. Zwycięzca Konkursu o wygranej zostanie poinformowany do dnia 20 czerwca 2017 r.
poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
7.3. Publiczne ogłoszenie wyników i odbiór dyplomu konkursowego nastąpią podczas uroczystej
gali, która odbędzie się 23 czerwca 2017 r. Ponadto wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej www.inkubator.uw.edu.pl/grants/.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do foto oraz videorelacji z realizacji Nagrody oraz
wykorzystania wizerunku laureata w celach marketingowych i promocji Konkursu, a
Uczestnik składając Formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na niniejsze. Jeżeli Uczestnik nie

udziela zezwoleń określonych w zdaniu poprzednim, powinien on niezwłocznie powiadomić
o tym Koordynatora, nie później jednak niż do dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
8. DANE OSOBOWE
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest RDLS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. I. Miecznikowa 1/05A, 02-096 Warszawa, która dla
celów prowadzenia Konkursu powierzyła Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych
w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dalej
jako Ustawa).
8.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez administratora danych osobowych
oraz Koordynatora przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych i przyznawania Grantów w
Konkursie.
8.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w Formularzu
zgłoszeniowym.
8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w
Konkursie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych skutkuje automatycznym
wyłączeniem Uczestnika z niniejszego Konkursu.
8.5. Uczestnik ma prawo:
8.5.1.żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
8.5.2.wniesienia, w określonych Ustawą przypadkach, pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację;
8.5.3.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych
w Ustawie, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach
marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu
administratorowi danych;
8.5.4.wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego
rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem Ustawy.
8.6. Organizator oraz Koordynator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, odpowiednią do zagrożeń oraz
kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
na warunkach wskazanych w Ustawie.
8.7. Uczestnik jest obowiązany do informowania Koordynatora w formie elektronicznej lub na
piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień
niniejszego Regulaminu, w przypadku niedokonania z winy Uczestnika aktualizacji danych
osobowych, Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania
spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność przyznania
Grantu.
9. REKLAMACJA
9.1. Reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać listownie lub mailowo na adres
Koordynatora.
9.2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zwierać informacje umożliwiające Koordynatorowi
rozpatrzenie reklamacji, takie jak: dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres

e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie
oczekiwanego sposobu jej załatwienia.
9.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja Konkursowa, nie później niż w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Organizator może unieważnić Konkurs, jeżeli żaden ze zgłoszonych do Projektów nie
będzie spełniał celów Konkursu oraz warunków Regulaminu.
10.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Koordynatora, Organizatora
oraz na stronie internetowej www.inkubator.uw.edu.pl. Podstawowe (niepełne) informacje
o Konkursie i jego zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych
rozpowszechnianych przez Koordynatora w związku z Konkursem.
10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Umowy związane z Konkursem
zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.
10.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2017

