
    

 

 

REGULAMIN PROJEKTU „Absolwent w Transferowni” (Załącznik nr 1) 

 

 

§ 1 

1. Organizatorami projektu „Absolwent w Transferowni” są CEDC International sp. z o.o. z siedzibą 

w Obornikach (kod pocztowy 64-600), ul. Kowanowska 48, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której dokumentacja 

przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.195.999.500,00 

PLN, NIP 526-020-93-95 oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T) z siedzibą w 

Białymstoku (kod pocztowy 15-540), ul. Żurawia 71,  

NIP: 966-206-84-73, REGON: 200445339. 

2. Projekt przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2 

1. W Projekcie może wziąć udział osoba pełnoletnia (mająca ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia 

Projektu), mająca status studenta studiów II stopnia lub studenta ostatniego roku studiów I stopnia, 

lub mająca status absolwenta studiów wyższych, która zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz 

zadeklaruje gotowość uczestniczenia w Projekcie poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 

Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych 

rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające 

z nimi w stosunku przysposobienia. 

 

§ 3 

1. Nabór uczestników Projektu prowadzony jest w terminie od 1 października 2017 r. do 31 

października 2017 r. 

2. Organizatorzy zobowiązują się do nierozpowszechniania informacji otrzymanych w Formularzach 

Zgłoszeniowych. 

 

§ 4 

1. W terminie do 6 listopada 2017 r. Organizatorzy wybiorą nie mniej niż osiem, nie więcej niż 

szesnaście zgłoszeń na podstawie informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych.  

2. W trakcie oceny zawartości Formularza Zgłoszeniowego, pod uwagę będzie brany kierunek studiów 

(architektura, architektura wnętrz), realizacja zadania rekrutacyjnego oraz sukcesy i osiągnięcia 

w innych konkursach i inicjatywach. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów, że złożony Formularz Zgłoszeniowy zawiera 

uchybienia formalne – Formularz taki podlega odrzuceniu.  

4. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Projektu drogą mailową.   

 

 

§ 5 

1. Po selekcji zgłoszeń Organizatorzy podzielą uczestników na 3-4 osobowe grupy robocze, które przy 

wsparciu Mentorów (ekspertów reprezentujących publiczne lub prywatne uczelnie wyższe bądź 



    

 

 

przedstawicieli Organizatorów) będą wspólnie pracować nad rozwiązaniem zadania projektowego 

postawionego im przez Organizatorów. 

2. Odbędzie się minimum sześć spotkań grup roboczych w okresie realizacji Projektu. Dokładny 

harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami po sformowaniu się grup roboczych. 

Organizatorzy zapewniają miejsce spotkań grup roboczych na terenie Białostockiego Parku 

Naukowo-Technologicznego lub biura i fabryki CEDC International sp. z o.o. – Oddział Polmos 

Białystok w Białymstoku (ul. Elewatorska 20, 15-950 Białystok).  

3. Udział w spotkaniach roboczych jest obowiązkowy. Obecność będzie weryfikowana poprzez 

zbieranie podpisów na liście obecności. Każdy uczestnik może opuścić maksymalnie 1 spotkanie 

robocze. W przypadku opuszczenia większej liczby spotkań roboczych bez uzasadnionej przyczyny, 

uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Projekcie. 

4. W grudniu 2017 r. odbędzie się indywidualne spotkanie z każdą grupą, mające na celu wstępną 

weryfikację koncepcji. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy. Obecność będzie weryfikowana 

poprzez zbieranie podpisów na liście obecności. Dokładna data spotkania zostanie ustalona z 7-

dniowym wyprzedzeniem. Spotkanie to nie wlicza się do puli spotkań roboczych określonych w ust. 

2.  

 

§ 6 

1. Rozwiązanie zadania projektowego (w postaci opracowania, z ewentualnym zaprezentowaniem 

prototypów, wizualizacji itp.) musi być przygotowane przez każdą grupę roboczą do 20 stycznia 2018 

r. i przekazane w tym terminie Organizatorom na podstawie podpisanego protokołu odbioru. 

2. Uczestnicy Projektu, jako Twórcy, oświadczają, że: 

a. przysługuje im wspólnie wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) 

do rozwiązania zadania projektowego; 

b. mogą rozporządzać prawami autorskimi do rozwiązania w zakresie niezbędnym 

do  wykonywania Projektu; 

c. rozwiązanie zostało przez nich wykonane osobiście; 

d. rozwiązanie nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu; 

e. rozwiązanie nie jest obciążone prawami uniemożliwiającymi wykonanie Projektu, nie 

narusza jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych 

i obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania bądź 

przedmiotu zabezpieczenia oraz nie zostało zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym; 

f. do dnia przesłania prezentacji, rozwiązanie zadania projektowego nie zostało opublikowane 

lub rozpowszechnione. 

3. Twórcy oświadczają, że rozwiązanie zadania projektowego jako całość jest wynikiem działalności 

twórczej i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich 

osobistych lub majątkowych, jak również dóbr osobistych. Twórcy oświadczają, że autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do rozwiązania nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

4. Oceny prac w ramach Projektu dokonują Organizatorzy. O ocenie decyduje innowacyjność 

rozwiązania, spójność koncepcji z polityką wizerunkową CEDC, gotowość pomysłu do realizacji, 

poziom koniecznych nakładów inwestycyjnych. 

 

 



    

 

 

§ 7 

1. Uczestnicy Projektu, wchodzący w skład najwyżej ocenionej grupy projektowej otrzymają: 

a. nagrody pieniężne w wysokości 10.000 zł na osobę.   

b. dodatkowe nagrody pieniężne, o wartości 1.111 zł. na osobę, które zostaną pobrane 

i odprowadzone przez Organizatora - CEDC  do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym Organizator - 

CEDC złoży stosowną deklarację do właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzcom nie 

przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. 

Łączna wartość jednej nagrody wynosi 11.111 złotych na osobę.  

2. W ramach spotkań roboczych, wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikują się do Projektu  wezmą udział 

w szkoleniach finansowanych przez Organizatora - CEDC. Będą to szkolenia z zakresu Business 

Model Canvas, Networkingu, Zarządzania czasem, Design thinking, Wystąpień publicznych. 

Szkolenia odbywać się będą na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego w trakcie 

trwania Projektu. Wszyscy uczestnicy niniejszym przyjmują do wiadomości, iż szkolenia są 

niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Projektu, a każdy uczestnik może opuścić tylko 1 

szkolenie. 

3. Organizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk/nazw i informacji 

o laureatach Projektu oraz przetwarzania danych osób, wynikających z formularza zgłoszeniowego 

przesłanego przez uczestnika. 

4. Uczestnicy Projektu, których rozwiązania zostaną wybrane jako najlepsze, zobowiązują się 

do przeniesienia wyłącznych autorskich praw majątkowych lub innych praw wyłącznych na rzecz 

Organizatora – CEDC International sp. z o.o. W tym zakresie zostanie zawarta umowa 

o przeniesieniu praw autorskich, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Świadczenie nagród przez Organizatora na rzecz uczestników, którzy wygrali może zostać 

wstrzymane do momentu podpisania umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

6. Warunkiem przyznania nagrody jest przeniesienie wyłącznych autorskich praw majątkowych na 

rzecz Organizatora – CEDC International sp. z o.o. 

7. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji nagród przysługują uczestnikowi w stosunku do Organizatora 

– CEDC. 

 

 

§ 8 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), 

wyłącznie po wyrażeniu przez uczestnika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. 

2. Na potrzeby Projektu zostanie utworzony zbiór danych osobowych o nazwie Projekt edukacyjny 

„Absolwent w Transferowni”. Po rozstrzygnięciu Projektu zbiór składający się z danych osób, które 

nie zostały nagrodzone, zostanie usunięty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) 

3. Udzielenie zgody następuje poprzez wysłanie Zgłoszenia i przesłanie wypełnionego oświadczenia 

Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych – Załącznik 1. Podany w ten sposób 



    

 

 

telefon i adres mailowy Uczestnika będzie przetwarzany wyłącznie w celach związanych 

przedmiotowo z Projektem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Projektu.  

 

§ 9 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w zakresie terminów. 

Zmiany obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronach internetowych: www.bpnt.bialystok.pl 

oraz www.cedc.com  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: 

a. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne, (Dz.U.2017.880 t.j. z 

dnia 2017.05.05), 

b. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) 

c. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. (Dz.U.2017.776 t.j. z 

dnia 2017.04.13) 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1: Wzór Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

Załącznik 2: Wzór umowy dot. przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

 


