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Regulamin Konkursu
§ I Informacje ogólne
1.

2.
3.
4.

5.

Konkurs „Mobilizator 2012” zwany dalej w skrócie „Konkursem” jest organizowany i
prowadzony przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, zwane dalej PCSS, z siedzibą w Poznaniu 61-704, ul.
Noskowskiego 12/14, NIP: 777-00-02-062, REGON: P-000849327-38000000 55-3-771-63007.
Konkurs jest prowadzony w ramach projektu StartUpIT, współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Sponsorami nagród są: Grupa PrimeSoft, Zeto Poznań, GTUG.
Celem Konkursu jest wyłonienie aplikacji mobilnych o największym potencjale
biznesowym i innowacyjnym. Po zakończeniu Konkursu zakładana jest możliwość wsparcia
laureatów przez organizatora konkursu w celu promocji, ulepszenia, bądź wdrożenia
konkursowego projektu.
Dane do kontaktu: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul.
Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań. tel. 061 858 20 33, 061 858 20 02, faks 061 858 21 51,
email: konkurs@innowacyjni.eu
§ II Uczestnicy i warunki Konkursu

1.
2.

3.
4.

5.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby z wyłączeniem osób,
zasiadających w jury konkursu.
Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie i akceptacja postanowień
Regulaminu. Regulamin Konkursu dostępny jest na witrynie internetowej
www.innowacyjni.eu oraz w siedzibie PCSS. Konkurs rozpoczyna się w momencie
opublikowania regulaminu na stronie www.innowacyjni.eu, lecz nie później jak 24 marca
2012 o g. 9.00.
Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny zgłosić się poprzez formularz
rejestracji, do którego link znajduje się na stronie www.innowacyjni.eu.
Wymagania dotyczące pracy konkursowej oraz jej prezentacji.
a) Projekt jest zgodny z motywem przewodnim, który zostanie ogłoszony podczas
rozpoczęcia konkursu.
b) Projekt musi zostać zakończony o godzinie 19:00 24 marca 2012,
c) Autor jest zobowiązany do zademonstrowania swojej aplikacji przed jury konkursu,
d) Technologia wykonania projektu jest dowolna. Organizator nie wprowadza również
żadnych ograniczeń na korzystanie z bibliotek i narzędzi o ile ich wykorzystanie nie narusza
obowiązujących przepisów prawa.
Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do podpisania w dniu
rozstrzygnięcia Konkursu oświadczenia o następującej treści:
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„Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Mobilizator 2012”, ogłoszonego
przez IChB PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Spełniam wymagania
Regulaminu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że jestem twórcą pracy pt.
…………………………….........................., i w związku z tym przysługują mi do tej pracy wyłączne
autorskie prawa majątkowe i osobiste. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność
treści przesłanej pracy z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku wygrania Konkursu w dowolnej kategorii zobowiązuję się udzielić prawa do
opublikowania materiałów na temat mojej pracy konkursowej przez IChB PAN - PCSS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zbiorze danych o Uczestnikach
Konkursu przez IChB PAN-PCSS z siedzibą w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133 z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia i promocji
Konkursu. Zostałem poinformowany(a), że mam prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz
usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.”
imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, data, czytelny podpis.
6.

Prezentacje Projektów odbędą się w siedzibie PCSS, przy ul. Zwierzynieckiej 20 w
Poznaniu w dniu 24.03.2012r., począwszy od godziny 19:00. Czas przedstawiania projektu nie
powinien przekraczać 10 minut. Po prezentacji komisja i publiczność mogą zadawać pytania
uzupełniające.
a)
Do dyspozycji Uczestników będzie dostępny rzutnik multimedialny oraz komputer z
wejściem USB, programem Power Point (Office 2010) oraz programem Adobe Reader
b)
Uczestnik do prezentacji może wykorzystać również własne urządzenia.
c)
Organizator konkursu może odmówić prezentacji Projektu, którego treść uzna za
niezgodną z wytycznymi Konkursu.
§ III Komisja konkursowa. Kryteria oceny prac konkursowych.

1.

Do przeprowadzenia Konkursu powołana została komisja konkursowa w skład, której
wchodzą przedstawiciele Grupy PrimeSoft, Zeto Poznań, GTUG i PCSS/StartupIT.
2.
Komisja konkursowa odpowiedzialna jest za:
a)
nadzór nad sprawiedliwym przebiegiem Konkursu,
b)
ocenę zgłoszonych prac,
c)
wysłuchanie Uczestników i ocenę Projektów,
d)
wyłonienie jednego Projektu zwycięskiego oraz do dwóch wyróżnionych,
e)
podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych Regulaminem konkursu oraz
dokonywanie wykładni postanowień regulaminu.
f)
Sekretarz komisji konkursowej sporządzi pisemny protokół z przebiegu prowadzonych
działań.
3.
Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4.
Prace oceniane będą wg następujących kryteriów oceny:
a)
Potencjał społeczny rozwiązania - możliwy wpływ na życie mieszkańców Poznania
b)
Potencjał biznesowy
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c)
Innowacyjność i pomysłowość rozwiązania
d)
Potencjalny zasięg rozwiązania – możliwość wykorzystania w innych regionach
świata lub obszarach biznesowych
5.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia po posiedzeniu komisji
konkursowej. Wyniki wraz z opisami zaprezentowanych rozwiązań zostaną również
opublikowane na stronie www.innowacyjni.eu.
6.
W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna w postaci smartfonu HTC Evo 3D
oraz nagrody dodatkowe.
§ IV Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

W przypadku dużej ilości zgłoszonych prac konkursowych, komisja zastrzega sobie
prawo do zmiany czasu oceny Projektów i terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian składu komisji konkursowej w dowolnym
czasie i bez podania przyczyn. Zmiana składu komisji nie wpływa na pozostałe postanowienia
Regulaminu Konkursu. Zmiana składu komisji nie wymaga również wprowadzenia zmian do
Regulaminu ani akceptacji przez Uczestników.
Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom niniejszego regulaminu i akceptuje je.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu,
a ich interpretacja należy do komisji konkursowej.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać kontaktując się z
Organizatorem.
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