Regulamin Konkursu Startup Adventure
1. Organizatorem konkursu o nazwie Startup Fest (zwanego dalej "Konkursem") oraz
fundatorem nagród w Konkursie jest Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.
Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000257211. Kapitał zakładowy
Spółki 7.062.000,00 PLN , REGON 020290650, NIP PL1010001332, zwana dalej
"Organizatorem".
2. Konkurs będzie przeprowadzany w kilku edycjach w 2016 i 2017 roku, o kolejnych
datach wydarzeń będziemy informowali na stronie internetowej konkursu.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie
http://www.startupadventure.pl oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
6. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby prawne reprezentowane przez zespoły
złożone z od dwóch do czterech osób lub zespoły złożone z od dwóch do czterech osób
fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie
tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
9. W ramach Konkursu zostanie wyłoniony najlepszy pomysł na przedsięwzięcie
gospodarcze w obszarze najnowszych technologii ("Projekt"). Do Konkursu można
zgłaszać wyłącznie Projekty będące w zaawansowanej fazie realizacji.
10. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach. Podczas etapu pierwszego wyznaczone
przez Organizatora Jury ocenia zgłoszenia i kwalifikuje uczestników do etapu drugiego etapu prezentacji. W etapie drugim uczestnicy dokonają osobistej prezentacji pracy.
11. W etapie pierwszym zadaniem uczestników Konkursu jest zgłoszenie Projektu do
Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://www.startupadventure.pl.
12. Do uczestników będących osobami fizycznymi, po dokonaniu zgłoszenia Projektu w
sposób określony w ust. 11, Organizator prześle wiadomość elektroniczną zawierającą
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia projektu do Konkursu oraz treść Regulaminu.
13. Informacje o Projekcie mogą zostać opublikowane na stronie
http://www.startupadventure.pl, jak również na stronach Serwisów Organizatora, w
tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.
14. Kwalifikacja do etapu drugiego nastąpi na podstawie analizy danych zawartych w
formularzach zgłoszeniowych i ewentualnie na podstawie - wg wyboru Organizatora indywidualnych spotkań z wybranymi zespołami.
15. Zadaniem uczestników drugiego etapu Konkursu jest zaprezentowanie swojego
Projektu przed publicznością i Jury Konkursu, składającego się z osób wyznaczonych
przez Organizatora.
16. Skład Jury oraz harmonogram prezentacji zostanie opublikowany na stronie
internetowej Konkursu przed kolejną edycją konkursu.

17. Konkurs kończy się posiedzeniem Jury, które ustali zwycięzców Konkursu, a
następnie przyzna nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.
18. Jury będzie obradować w siedzibie Organizatora lub w miejscu odbywania się
konkursu.
19. Pula nagród w Konkursie obejmuje kampanię reklamową w serwisach
internetowych Organizatora i/lub magazynach wydawanych przez organizatora o
łącznej wartości 75 000 zł brutto, zgodnie z cennikiem produktów reklamowych.
Dodatkowo pula nagród obejmuje również półroczną opiekę mentorską z jednym z
mentorów – członków jury konkursu. Mentor-członek jury konkursu będzie wybrany
przez Organizatora. Wartość świadczenia to 25 000 zł brutto, spotkania mentorskie – po
uwcześniejszym ustaleniu szczegółów ze Zwycięzcą konkursu – będą odbywały się w
siedzibie Organizatora nie częściej niż raz na dwa tygodnie przez okres maksymalnie
sześciu miesięcy.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej (nie większej jednak niż
5) liczby nagród w ramach puli nagród, o której mowa w punkcie 19 powyżej, a także
prawo do odstąpienia od przyznania nagrody, jeżeli w ocenie Jury Konkursu, żaden z
Projektów zgłoszonych do Konkursu nie zasługuje na nagrodę.
21. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody.
22. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest
Burda Media Polska.
23. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie obejmuje
także publikację imienia i nazwiska uczestnika. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
24. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszony Projekt nie narusza przepisów
prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni
uprawniony do zgłoszenia Projektu do Konkursu.
25. Uczestnikom Konkursu będącymi osobami fizycznymi przysługuje prawo do
odstąpienia od udziału w Konkursie w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do
Konkursu tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w ust. 11.
28. Uczestnik Konkursu może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w
Konkursie składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na
adres Burda Media Polska, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub pocztą
elektroniczną np. na adres startupadventure@burdamedia.pl. Uczestnik może złożyć
powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3
poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
29. Wzór formularza:
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w
Konkursie pn. „Startup Adventure”. Data zgłoszenia udziału w Konkursie: ................... Imię
i nazwisko uczestnika .................. Adres uczestnika ................. Podpis uczestnika (tylko,
jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................. Data ..........................
30. Informacje dotyczące sposobu porozumiewania się uczestnika z Organizatorem.
Prosimy o kontakt na adres: Burda Media Polska, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
lub pocztą elektroniczną np. na adres startupadventure@burdamedia.pl.

