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Regulamin Idea Development Camp 2018 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec wydarzenia Idea Development Camp 2018, 
którego Organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 
60, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000058058, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział 
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6751157834, REGON: 351381295. 

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: 
1. Idea Development Camp 2018 – bezpłatne wydarzenie, które odbędzie się w dniu 6 

października 2018 r. w Krakowie w godzinach od 09:30 do 17:30. 
2. Organizator: Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 

60, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000058058, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - 
Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 
6751157834, REGON: 351381295. 

3. Uczestnik: pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zgłoszenia na 
Wydarzenie poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej 
https://www.surveymonkey.com/r/IdeaDevelopmentCamp, która założyła, zakłada lub 
planuje założyć startup w województwie małopolskim. 

II. Zgłoszenie udziału 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem 
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego 
Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń 
dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

2. Nabór zgłoszeń trwać będzie w okresie od 12 września do 1 października 2018 r.  
3. Do udziału w wydarzeniu zaproszonych zostanie maksymalnie 15 Uczestników, których zgłoszenia 

zostaną ocenione najwyżej. 
4. Oceny zgłoszeń dokonywać będzie zespół Inkubatora Technologicznego KPT w składzie 2 osób. 
5. Zgłoszenia będą oceniane, przez każdego z członków zespołu Inkubatora Technologicznego KPT, 

według następujących kryteriów: 
1. Reprezentowana branża (ICT, Game Industry, Multimedia, Cloud, IoT, Industry 4.0, Smart 

city – 5 pkt.; inne nowe technologie – 3 pkt.; startup nietechnologiczny – 1 pkt.) 
2. Stopień zaawansowania prac nad projektem (1-5 pkt.) 
3. Spójność pomysłu (1-5 pkt.) 
4. Wykonalność/realność pomysłu (1-5 pkt.) 
5. Innowacyjność (1-5 pkt.) 
6. Zespół o zróżnicowanych kompetencjach i doświadczeniach (1-5 pkt.) 
7. Liczebność zespołu uczestniczącego w Idea Development Camp 2018 (1-5 pkt.) 
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6. Każdy z członków zespołu Inkubatora Technologicznego KPT będzie przyznawał punkty, o których 
mowa powyżej, samodzielnie, a które następnie ulegną zsumowaniu i podzieleniu przez liczbę osób 
oceniających. 

7. Na tej podstawie sporządzona zostanie lista rankingowa w tym lista rezerwowa, na wypadek 
rezygnacji któregoś z uczestników. 

8. Decyzja zespołu Inkubatora Technologicznego dokonującego oceny i wyboru zgłoszenia, jest 
decyzją ostateczną w sprawie, a tym samym KPT nie prowadzi trybu odwoławczego. 

9. KPT będzie się kontaktował mailowo i telefonicznie z wybranymi Uczestnikami, którzy wypełnili 
formularze zgłoszeniowe, celem potwierdzenia udziału w wydarzeniu. 

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 640 19 40 lub mailowo pod 
adresem inkubator@kpt.krakow.pl. 

III. Przebieg Idea Development Camp 2018 

1. Idea Development Camp 2018 rozpocznie się w dniu 6 października 2018 r. o godzinie 09:30, a 
zakończy się o godzinie 17:30.  

2. Organizator w trakcie Idea Development Camp 2018 zapewni:  

1. dostęp do Internetu za pomocą sieci WiFi;  
2. wyżywienie oraz napoje; 
3. ekspertów prowadzących zajęcia i konsultujących projekty Uczestników; 
4. materiały szkoleniowe. 

3. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu (np. 
laptopa) oraz innych niezbędnych mu do udziału w Wydarzeniu narzędzi.  

IV. Odpowiedzialność Uczestników 

1. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do polecań Organizatora w trakcie trwania 

wydarzenia. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm prawnych i obyczajowych w trakcie trwania 

Wydarzenia i wszystkich działaniach podjętych w kontekście udziału w Wydarzeniu. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – 
do odwołania lub przełożenia Wydarzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2018 r. 

mailto:inkubator@kpt.krakow.pl

