Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2014

Regulamin lokalnego etapu międzynarodowego konkursu
KiiCS Award for Art & Science (Adults)
§1
Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, posiadają następujące znaczenie:
a) CNK - Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji
Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawa pod nr 02/06,
b) Etap Lokalny – etap lokalny konkursu przeprowadzany przez CNK na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, mający na celu selekcję i zgłoszenie projektów do
międzynarodowego konkursu,
c) Komisja Konkursowa – komisja powołana przez CNK w celu dokonania
wyboru i zgłoszenia projektów do międzynarodowego konkursu.
d) Konkurs – międzynarodowy konkurs organizowany przez organizatorów pod
nazwą KiiCS Award for Art & Science (Adults),
e) Organizatorzy - organizatorami konkursu jest KEA European Affairs,
f)

Projekt – pomysł produktów, usług lub działań wypracowanych podczas
Warsztatów,

g) Warsztaty – warsztaty z cyklu „Uzdrowisko Warszawa” organizowane przez
CNK,
h) Uczestnik – osoba powyżej 18 roku życia.
2. Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia Etapu Lokalnego dotyczącego
preselekcji wypracowanych podczas Warsztatów Projektów do tytułu nagrody KiiCS
Award for Art & Science oraz wyróżniania KiiCS Special Mention for Most Innovative
Idea przez CNK.
3.

Celem Konkursu jest:
a) promocja innowacyjnego i kreatywnego myślenia;
b) wspieranie wprowadzania nowych form ekonomicznych i społecznych
innowacji, które mogą zostać przełożone na nowe produkty, usługi, projekty
lub działalność biznesową;

1/5

c) uświadomienie rządzących o ważności sztuki, nauki i kreatywności, jako
narzędzia do stymulowania innowacji, poprawiającej konkurencyjność i jakość
życia w Europie.
4.

Nagrodą w Etapie Lokalnym jest możliwość udziału w międzynarodowej selekcji do
KiiCS Award for Art & Science.
§2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Etapu Lokalnego mogą zostać osoby, które:
a) wzięły udział w Warsztatach w wyniku przeprowadzenia rekrutacji na
podstawie regulaminu Warsztatów,
b) stworzyły i udokumentowały Projekt w grupach podczas Warsztatów,
c) zgłoszą Projekt wypracowany na Warsztatach poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu i prześlą go do dnia
20 czerwca 2014 r. na adres: uzdrowisko@kopernik.org.pl.
2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim i angielskim.
3. W formularzu zgłoszeniowym, jako autorów Projektu można wskazać jedynie osoby
wymienione w dokumentacji Projektu, za ich uprzednią zgodą. Brak zgody jednego z
autorów nie stanowi przeszkody do zgłoszenia Projektu przez pozostałych autorów.
4. W przypadku, gdy ten sam Projekt zostanie zgłoszony niezależnie przez dwóch lub
więcej grup autorów, zgłoszenia takie będą rozpatrywane jako odrębne Projekty.
5. Zgłoszenie Projektów jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestników biorących udział
w Etapie Lokalnym, że wykonali Projekt osobiście i nie naruszają praw osób trzecich, w
szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. uczestnik na
własny koszt przejmie odpowiedzialność CNK w związku z wszelkimi roszczeniami,
stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez
Projekt jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym praw własności intelektualnej.
6. Do formularza zgłoszeniowego autorzy mogą załączyć dodatkowe materiały graficzne
lub odnośniki do treści zamieszczonych w Internecie. Wówczas Uczestnicy zobowiązani
są do dołączenia oświadczenia o przysługujących im wyłącznych autorskich prawach
majątkowych do wyżej wskazanego materiału graficznego.
7. Formularze zgłoszeniowe, które :
a) są niekompletne,
b) wskazują jako autorów osoby nie wymienione w dokumentacji Projektu,
c) nie zostały wypełnione w 2 wersjach językowych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
d) nie zostały zgłoszone w terminie,
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e) zostały zgłoszone przez osoby, nie mogące być uczestnikami Etapu Lokalnego,
f)

nie zawierają oświadczenia, w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 5 nie będą
rozpatrywane.
§3
Wybór Projektów

1. Wyboru i zgłoszenia Projektów do Konkursu dokona Komisja Konkursowa.
2. Komisja

Konkursowa

ze

wszystkich

prawidłowo

zgłoszonych

formularzy

zgłoszeniowych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c) Regulaminu dokona wyboru
dwóch Projektów i zgłosi je do etapu międzynarodowego Konkursu.
3. Jeżeli liczba zgłoszonych formularzy zgłoszeniowych będzie wynosić dwa lub mniej,
Komisja Konkursowa może zdecydować o wyborze dwóch Projektów, o wyborze
jednego Projektu albo o odstąpieniu od wyboru jakiegokolwiek z Projektów.
4. Wybór Projektów przeprowadzony będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych
wysłanych do 20 czerwca 2014 r. oraz dokumentacji Projektów, publikowanych
każdorazowo na stronie www.uzdrowiskoblog.kopernik.org.pl.
5. Komisja Konkursowa dokona wyboru Projektów, opierając się na następujących
kryteriach:
a) oryginalność Projektu – 25%;
b) ekonomiczna, społeczna lub kulturalna innowacja – 25%;
c) potencjał wykorzystania Projektu do rozwiązania problemów społecznych i
odpowiadania na potrzeby społeczne i rynkowe – 20%;
d) potencjał wdrożeniowy – 15%;
e) motywacja autorów – 15%.
O wyborze Projektu decyduje Komisja Konkursowa
6. Wyniki wyboru dokonanego przez Komisję Konkursową zostaną zamieszczone na
stronie internetowej: www.kopernik.org.pl do dnia 4 lipca 2014 roku.
§4
Udział w etapie międzynarodowym Konkursu
1. Uczestnicy Projektów wyrażają zgodę na użycie informacji zawartych w formularzu
zgłoszeniowym

i

ewentualnych

załączników

do

formularza

dla

CNK

oraz

Organizatora w celach związanych z organizacją i działaniami marketingowymi
Konkursu.
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2. Uczestnicy

wybranych

Projektów

uprawnieni

są

do

udziału

w

etapie

międzynarodowym Konkursu podczas gali organizowanej przez Organizatora.
3. Wybrane Projekty zostaną zaprezentowane na gali rozdania nagród, odbywającej się
w ramach etapu międzynarodowego Konkursu. Propozycja formy zaprezentowania
Projektu powinna zostać określona w formularzu zgłoszeniowym.
4. Przewidywanym terminem gali jest jesień 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące
miejsca i czasu odbycia się gali zostaną podane na stronie internetowej
www.kiics.eu.
5. CNK nie odpowiada za prezentacje projektów na gali oraz za organizację gali, o
której mowa w ust. 4 powyżej.
6. Każda z grup, której Projekt został wybrany zobowiązana jest wybrać przedstawiciela
grupy, który będzie ją reprezentował podczas gali. Pozostali członkowie grupy
zrzekają się roszczenia w związku z udziałem w gali.
7. CNK zwraca koszty podróży 2 Uczestnikom po jednym z każdej grupy, której Projekt
został wybrany w wysokości najwyżej do równowartości 600 (sześćset) euro wg kursu
NBP w dniu wypłaty na jednego Uczestnika , na podstawie wniosku, który należy
złożyć w terminie 30 dni od dnia gali wraz z dowodami poniesienia kosztów podróży,
takich jak w szczególności bilety, paragony, rachunki. Zwrot kosztów podróży
obejmuje wyłącznie koszt dojazdu na miejsce i powrotu z gali. CNK zwraca koszty
podróży przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Uczestników wybranych
Projektów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku
wraz z dowodami poniesienia kosztów podróży.
§5
Dane osobowe
1. Poprzez podpisanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2
ust. 1 lit. c) powyżej, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez CNK oraz
Organizatora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie
udostępnionym przez CNK w formularzu zgłoszeniowym, wyłącznie dla celów
organizacji i marketingowych Konkursu.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, do ich
poprawienia oraz usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych jest CNK, którego adres siedziby i pełna
nazwa zostały wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.
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5. CNK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych
przez Uczestnika.
§6
Postanowienia końcowe

1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://uzdrowisko.kopernik.org.pl a
także w siedzibie CNK.

2.

CNK ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi
przyczynami niezależnymi od CNK, za uprzednim powiadomieniem Uczestników.

3.

Odpowiedzialność CNK ogranicza się do przeprowadzenia Etapu Lokalnego oraz do
wybrania 2 Projektów i przekazania ich Organizatorowi.

4.

W

sprawach

nieuregulowanych

Regulaminem

mają

zastosowanie

przepisy

powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5.

Wszelkie spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania Uczestnika .

6.

Zgłoszenie udziału w Etapie Lokalnym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
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