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Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu: Innowacje Tarnowskie    

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu: Innowacje 

Tarnowskie, w dniu 14 czerwca 2022 oraz towarzyszących wydarzeniach: Konkursie 

wynalazków, Konferencji i wystawie wynalazków, organizowanym przez Akademię Nauk 

Stosowanych w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom pod adresem internetowym 

www.itar.anstar.edu.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, archiwizację 

oraz wydruk.  

3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu 

i zaakceptowania jego treści przed Rejestracją.  

 

§ 2 Definicje 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

1) Organizator – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, 

2) Wydarzenie - Innowacje Tarnowskie, wystawa wynalazków, Konkurs wynalazków, 

Konferencja popularnonaukowa odbywające się w dniu 14 czerwca 2022, mające na 

celu promocję wynalazków, popularyzowanie nauki oraz innych osiągnięć poprzez 

stworzenie odpowiednich warunków ułatwiających kontakty pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi uczestniczącymi w Wydarzeniu. Szczegółowy program Wydarzenia 

oraz harmonogram są dostępne na stronie Internetowej www.itar.anstar.edu.pl. 

3) Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna 

prowadząca działalność gospodarczą, która bierze udział w Wydarzeniu 

w charakterze odwiedzającego lub Wystawcy, 

4) Wystawca – Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu prezentujący swoje wynalazki lub 

inne osiągnięcia w obrębie Stoiska, 

5) Stoisko – miejsce wskazane przez Organizatora, w obrębie którego Wystawca może 

zaprezentować swoje wynalazki lub inne osiągnięcia oraz przedstawić je do Oceny 

w ramach Konkursu wynalazków, 

6) Ocena wynalazków – procedura ewaluacji wynalazków w ramach Konkursu 

wynalazków przeprowadzania przez osoby wyznaczone przez Organizatora, której 

celem jest stworzenie listy rankingowej wynalazków będącej podstawą do przyznania 

nagród i wyróżnień w ramach Konkursu, 

7) Regulamin – niniejszy Regulamin będący zbiorem zapisów określający prawa 

i obowiązki Organizatora, Uczestników i Wystawców, 

8) Strona internetowa Wydarzenia - serwis internetowy dostępny pod adresem 

www.itar.anstar.edu.pl obsługiwany przez Organizatora, publikujący niezbędne dla 

Uczestników i Wystawców informacje na temat organizacji Wydarzenia i jego 

przebiegu, 

9) Rejestracja - czynność podejmowana przez Uczestnika w celu zarejestrowania 

udziału Uczestnika w Wydarzeniu, polegająca na wypełnieniu i przesłaniu do 

Organizatora Formularza Rejestracji, 

10) Formularz rejestracji – dokument przygotowany przez Organizatora, dostępny na 

stronie internetowej Wydarzenia, służący Uczestnikom do potwierdzenia udziału 

w  Wydarzeniu w charakterze Wystawcy oraz zgłoszenia wynalazków do Oceny 
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w  ramach Konkursu wynalazków. Formularz zawiera dane Wystawcy oraz deklarację 

uczestnictwa w konkursie wynalazków, 

11) Formularz ewaluacji – dokument przygotowany przez Organizatora, który zawiera 

kryteria oceny wynalazków i służy do ewaluacji tych wynalazków w celu dokonania 

ich rankingu będącego podstawą przyznania nagród w konkursie wynalazków. 

 

§ 3 Akty prawne powiązane z niniejszym Regulaminem 

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. Poz. 

459).  

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 

o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1219).  

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880).  

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

 

§ 4 Rejestracja Wystawców biorących udział w Wydarzeniu 

1. Dokonanie Rejestracji przez Wystawcę lub Uczestnika następuje poprzez wypełnienie 

Formularza Rejestracji za pośrednictwem Strony internetowej Wydarzenia. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności przesyłanych 

danych w zakresie wykorzystywanych urządzeń i sieci.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych 

przez Uczestnika.  

4. Organizator odpowiada za przekazane dane od momentu ich zapisania w systemie 

Organizatora.  

5. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu przez Wystawcę jest dokonanie rejestracji na 

Stronie internetowej Wydarzenia. 

6. Wymagane jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej. 

Podanie adresu tego konta Organizatorowi jest niezbędne do dokonania rejestracji. 

7. Dokonując Rejestracji Uczestnik oświadcza, że: 

1) dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z prawdą, 

2) podane dane nie naruszają żadnych praw osób trzecich,  

3) uczestnik zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go w całości, bez wyjątków 

i  zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, 

4) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi 

zgodnie z definicją ujętą w RODO.  

8. Organizator nie odpowiada za: 

1) nieprawidłowo wpisane dane przez Uczestnika lub Wystawcy, 

2) brak dostępu Uczestnika lub Wystawcy do Internetu uniemożliwiający 

dokończenie Rejestracji lub ograniczenia takiego dostępu,  

3) straty i utracone korzyści Uczestnika lub Wystawcy spowodowane podaniem 

nieprawidłowych danych przez osobę dokonującą Rejestracji,  

4) straty i utracone korzyści Uczestnika lub Wystawcy powstałe w wyniku działań 

lub zaniechań osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu.  
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9. Wzajemne zobowiązania Organizatora i Wystawcy wynikające ze zgłoszenia udziału 

w Wydarzeniu za pomocą Formularza zgłoszeniowego są wiążące dla obu stron do 

czasu zakończenia Wydarzenia, z wyjątkiem ust. 2 i 3, § 9, które są wiążące dla obu 

Stron na czas nieokreślony. 

 

§ 5 Zobowiązania i prawa Organizatora 

1. Wydarzenie może zostać odwołane z ważnych powodów, w tym w wyniku działania siły 

wyższej (katastrofy naturalnej, wypadku, strajku, epidemii, aktów terrorystycznych lub 

dywersyjnych).  

2. Termin wydarzenia może ulec zmianie z ważnych powodów. Nowy termin Wydarzenia 

musi być podany najpóźniej na 30 dni przed Wydarzeniem za pomocą wiadomości e-

mail wysłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak powiadomienia o zmianie terminu 

Wydarzenia za pomocą wiadomości e-mail w przypadku, gdy adres elektroniczny 

podany przez Uczestnika na formularzu rejestracji jest nieprawidłowy lub niesprawny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania czasowego lub stałego zakazu 

wstępu dla Uczestnika naruszającego niniejszy Regulamin, co uniemożliwi mu 

uczestnictwo w Wydarzeniu, a w uzasadnionych przypadkach do powiadomienia Policji.  

6. Organizator zastrzega sobie również prawo do zastosowania czasowego lub stałego 

zakazu wstępu dla Uczestników zachowujących się niestosownie, agresywnych, 

zakłócających w jakikolwiek sposób Wydarzenie, utrudniających w jakikolwiek sposób  

uczestnictwo w Wydarzeniu innym Uczestnikom oraz Uczestników którzy budzą 

uzasadnione podejrzenie (ze względu na sposób zachowania lub wypowiedzi), że 

znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

7. Organizator zastrzega sobie również prawo do zastosowania czasowego lub stałego 

zakazu wstępu dla Uczestników, wobec których istnieje podejrzenie wyrządzenia 

Organizatorowi lub innemu Uczestnikowi szkody materialnej, wizerunkowej lub innej. 

W takim przypadku Organizator może odmówić wstępu Uczestnikowi bez podania 

przyczyny. 

8. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikom dostępu do Wydarzenia 

umożliwiającego zwiedzanie wszystkich Stoisk oraz korzystanie z wszystkich imprez 

wchodzących w skład Wydarzenia, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ust. 5, 6 i 7. 

9. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia Wystawcy miejsca wystawienniczego 

(Stoiska) w celu prezentacji wynalazków lub innych osiągnięć. Stoisko powinno być 

wyposażone w dostęp do Internetu i energii elektrycznej. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika/Wystawcy ani osób 

trzecich za szkody, krzywdy, utratę korzyści, które mogą wyniknąć w związku z:  

a) problemami technicznymi wynikłymi w sposób niezamierzony przez Organizatora,  

b) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które świadczą usługi na rzecz 

Uczestników/Wystawców podczas Wydarzenia,  

c) korzystaniem ze stron internetowych i  oprogramowania podczas Wydarzenia,  

d) problemów lub ograniczeń technicznych w  systemach teleinformatycznych, z których 

korzystają Uczestnicy,  

e) korzystaniem przez Uczestnika/Wystawcę z infrastruktury Organizatora w sposób 

niezgodny z  przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami 

oraz zasadami współżycia społecznego,  
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f) naruszeniami przez Uczestnika/Wystawcę dóbr osobistych, praw autorskich i praw 

pokrewnych innych osób lub podmiotów prawnych,  

g) kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem dóbr Uczestnika/Wystawcy przez osoby 

trzecie.  

 

§ 6 Obowiązki i prawa Uczestnika/Wystawcy 

1. Uczestnicy/Wystawcy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich elementów Wydarzenia 

oraz infrastruktury Organizatora w zakresie niezbędnym do funkcjonowania (sanitariaty, 

toalety, bufet). 

2. Udział w Wydarzeniu dla Uczestników/Wystawców jest bezpłatny. 

3. Uczestnicy/Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

4. Wystawcy mogą prezentować swoje wynalazki oraz inne osiągnięcia wyłącznie 

w obrębie wyznaczonego przez Organizatora Stoiska. 

5. Zabrania się Uczestnikom/Wystawcom prowadzenia podczas Wydarzenia jakichkolwiek 

działań o charakterze komercyjnym, akwizycyjnym, reklamowym, promocyjnym, zbiórek 

pieniędzy, a także podejmowania działań niezgodnych z prawem. 

6. Uczestnicy/Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania poleceń osób 

odpowiedzialnych za utrzymanie porządku ze strony Organizatora ze względów 

organizacyjnych i niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić przebieg 

Wydarzenia lub w jakikolwiek sposób utrudnić korzystanie z Wydarzenia przez innych 

Uczestników.  

7. Uczestnik/Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z jego 

działania lub zaniechania. 

8. Uczestnik/Wystawca zobowiązany jest do poszanowania autorskich praw majątkowych 

oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, 

wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.  

9. Uczestnik/Wystawca jest zobowiązany do poszanowania innych Wystawców 

i Uczestników.  

10. Zabrania się umieszczania, prezentowania i rozpowszechniania na Stoiskach:  

a) wynalazków oraz innych dóbr objętych prawami innych osób bez ich wyraźnej zgody, 

b) treści oraz danych nieprawdziwych, krzywdzących, naruszających dobra innych osób 

lub podmiotów, mogących narazić je na szkodę, utratę dobrego imienia, dobrego 

wizerunku, poniżających, dyskryminujących, sprzecznych z prawem obowiązującym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) treści naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.  

 

§ 7 Organizacja Konkursu wynalazków 

1. W Konkursie wynalazków biorą udział wyłącznie wynalazki zgłoszone w sposób zgodny 

z niniejszym Regulaminem, na odpowiednim formularzu, nie później niż 30 dni przed 

datą Wydarzenia. 

2. Każdy Wystawca może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 wynalazki. 

3. Zabrania się zgłaszania do Konkursu wynalazków objętych prawami osób trzecich, 

o  nieuregulowanym statusie prawnym albo będących przedmiotem sporu. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia ust. 3 Organizator ma prawo 

wyłączyć dany wynalazek z Konkursu na każdym etapie, bez powiadomienia Wystawcy. 

5. Wynalazki zgłoszone do Konkursu są oceniane niezależnie przez dwóch 

Jurorów/Ekspertów w sposób niezależny. Ocena jest zapisywana na arkuszach 

ewaluacji Wynalazków. 
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6. Jurorzy/Eksperci dokonujący oceny Wynalazków są powoływani przez Organizatora 

spośród Pracowników ANS w Tarnowie. 

7. Ogólna liczba Jurorów/Ekspertów jest ustalana przez Organizatora w zależności od 

liczby zgłoszonych wynalazków. 

8. Jurorzy/Eksperci w sposób niezależny dokonują wyboru Przewodniczącego, którego 

zadaniem jest zbieranie Arkuszów ewaluacji wynalazków z dokonaną oceną 

i  sporządzenie zbiorczego rankingu Wynalazków. 

9. Ocena końcowa każdego Wynalazku jest wyrażana w punktach przyznanych przez 

Jurorów/Ekspertów (średnia dwóch niezależnych ocen dokonanych przez dwóch 

niezależnych Jurorów/Ekspertów). Stanowi ona podstawę do przyznania nagród 

i  wyróżnień w Konkursie: złota, srebrna, brązowa, grand prix, nagroda zwiedzających. 

10. W konkursie przyznawana jest także nagroda Uczestników. Jest ona wyłaniana poprzez 

głosowanie Uczestników. Sposób głosowania jest ustalany przez Przewodniczącego 

Zespołu Ekspertów/Jurorów i ogłaszany przed rozpoczęciem głosowania. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu wynalazków jest dokonywane przez Przewodniczącego 

zespołu Ekspertów/Jurorów lub przez osobę wyłonioną za zgodą Przewodniczącego 

tego zespołu i wszystkich Ekspertów/Jurorów. 

 

§ 8 Prawa autorskie 

1. Nazwa i logo Wydarzenia, a także treści zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora  podlegają ochronie prawnej. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez 

prawo, jakiekolwiek ich wykorzystanie bez pisemnej zgody Organizatora jest zabronione.  

2. Naruszenie ust. 1 niniejszego paragrafu może skutkować podjęciem przez Organizatora 

kroków prawnych przeciwko osobie lub podmiotowi, który tego naruszenia dokonał.  

3. Deklarując swój udział w Wydarzeniu Wystawca/Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez administratora tychże danych –  Rektor 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie  

4. Pod pojęciem przetwarzanie danych osobowych rozumie się: a) wykorzystanie tych 

danych do informowania o przebiegu i organizacji Wydarzenia, b) statystyk i analiz, 

których wynikiem nie są dane osobowe, c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji 

w Konkursie wynalazków. 

 

§ 9 Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Organizator Wydarzenia może prowadzić rejestrację przebiegu Wydarzenia za pomocą 

urządzeń audiowizualnych (np. aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów, 

magnetofonów, itp.).  

2. Nagrania, o których mowa w ust. 1 (filmy, wywiady, reportaże, zdjęcia, itp.) mogą być 

emitowane przez Organizatora lub za jego wyraźną zgodą w mediach (telewizja, radio) 

oraz publikowane w Internecie wyłącznie na stronach zarządzanych przez Organizatora, 

oraz w prasie, wyłącznie dla celów promocji Wydarzenia i Organizatora a także 

dokumentacji samego Wydarzenia. 

3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika 

zgody na utrwalanie, wykorzystanie, rozpowszechnianie przez Organizatora lub 

podmioty z nim powiązane wizerunku, głosu, wypowiedzi każdego z Uczestników we 

wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych. 
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4. Uczestnicy Wydarzenia nie mogą domagać się wynagrodzenia ani dochodzić innych 

roszczeń z tytułu wykorzystania ich wizerunku w sposób podany w ust. 1, 2 i 3 

niniejszego paragrafu.  

 

§ 10 Zmiany w Regulaminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, 

w szczególności: 

1) w związku ze zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

2) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z prawomocnego 

orzeczenia sądu lub decyzji organu administracyjnego, 

3) w przypadku zmian związanych z funkcjonowaniem Organizatora, 

4) w przypadku zmiany adresu, danych rejestracyjnych i strukturalnych Organizatora, 

5) jeżeli konieczne jest wprowadzenie zmian ze względów bezpieczeństwa. 


