
 
 

Regulamin konkursu 

 „Tarnobrzeski Start-up - 2019” 

 

I. DEFINICJE 

Formularz zgłoszeniowy – formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,  
udostępniony na stronie internetowej *www.tarr.pl+ i składany drogą elektroniczną przez podmiot 
ubiegający się o uczestnictwo w Konkursie. 

Kapituła  – zespół ekspertów, wybranych drogą powołania przez zespół projektowy, który dokonuje 
oceny merytorycznej Projektów. 

Nagroda  - Grant przyznany dla laureata Programu 

 

§ 1 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod 
nazwą „Tarnobrzeski Start-up- 2019”   

Celem Programu jest wsparcie i rozwój innowacyjnych projektów, wykorzystujących możliwości 
rozwojowe 

Dodatkowo promowane będą projekty innowacyjne, których działalnośd wpisuje się Inteligentne 
Specjalizacje Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 2 

III.  ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU 

Konkurs „Tarnobrzeski Start-up” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest z inicjatywy 
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   (dalej zwanej „Organizatorem”) pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Starosty tarnobrzeskiego w celu animacji i 
wspierania  rozwoju innowacyjnej  przedsiębiorczości.  

 

§ 3 

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Miasta Tarnobrzega oraz powiatu tarnobrzeskiego 

 



 
 

§ 4. 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym “Uczestnikiem”) może byd każda pełnoletnia osoba fizyczna. 

2. Organizator nie pobiera opłat z tytułu rejestracji. 

 

§ 5. 

PROCEDURA ORAZ ETAPY KONKURSU 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach: 

I etap Konkursu obejmie złożenie Formularzy Zgłoszeniowych, których szablony są dostępne na 
stronie internetowej http://tarr.pl/start-up/konkurs/. Do II etapu Konkursu zostaną zakwalifikowani 
Uczestnicy, którzy zgłosili się do I etapu Konkursu i spełnili wymogi formalne określone w § 7 
niniejszego Regulaminu. 

II etap Konkursu – ocena merytoryczna zgłoszonych pomysłów. 

III etap Konkursu będzie polegał na autoprezentacji Uczestników Konkursu podczas Demo Day. W 
tym etapie Uczestnicy Konkursu zaprezentują swoje projekty i zostaną one poddane ocenie kapituły 
złożonej z przedstawicieli TARR SA, Agencji Rozwoju Przemysłu,  PWSZ , SAN oraz sponsorów.  

2. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe należy składad wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: tarr@tarr.pl, lub poprzez stronę internetową. Złożenie Formularza 
Zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. 

3. Zgłoszenie do konkursu na Formularzu Zgłoszeniowym do udziału jest możliwe wyłącznie w 
języku polskim 

4. Uczestnik może zgłosid tylko jeden Projekt.  
5. Wyniki pierwszego etapu Konkursu (lista Uczestników zakwalifikowanych do II etapu – tj. 

spełniających wymogi formalne) zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
http://tarr.pl/tarnobrzeskie -start-upy  

6. Uczestnicy których Projekty będą  zakwalifikowane do II etapu zostaną zaproszeni do udziału 
w specjalnym wydarzeniu pod nazwą Demo Day.  Projekty zaprezentowane podczas tego wydarzenia  
będą oceniane przez kapitułę złożoną z przedstawicieli TARR SA, Agencji Rozwoju Przemysłu,  PWSZ , 
SAN oraz sponsorów.  

7. Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia  30.06.2019 r.  podczas 
uroczystego wręczenia nagród. 

§ 6. 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Organizator, Sponsor, Partner, wszyscy pracownicy Organizatora, Partnera, Sponsora członkowie 
Komisji Konkursowej, podmioty powołujące członków Komisji Konkursowej oraz osoby działające jako 
ich organy lub w ich imieniu, są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących 
Projektów (dalej zwanych “Informacjami Poufnymi”). Obowiązek zachowania poufności będzie 
obowiązywał również po zakooczeniu Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek 
ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. Oświadczenie o obowiązku 
zachowania poufności będzie odbierane również od wszystkich podmiotów, którym mogą zostad 
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udostępnione Informacje Poufne zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej (zdefiniowanym w § 
7). 

2. Postanowienia ust. 1, nie obejmują Informacji Poufnych, które: 

a) w chwili ujawnienia przez Uczestnika były publicznie znane lub zostały uzyskane przez 
Organizatora lub Partnera w okolicznościach poza Konkursem i bez naruszenia jakiegokolwiek 
zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności 
cywilnoprawnej; 

b) po ujawnieniu przez Uczestnika, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne 
bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów 
prawa lub z czynności cywilnoprawnej; 

c) poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie Uczestnika zostały wyłączone z obowiązku 
zachowania poufności. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go zgoda udzielona przez 
Uczestnika – kopiowania, powielania, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektronicznie, 
mechanicznie, poprzez nagranie, wykonywanie kserokopii lub w inny sposób) jakichkolwiek druków, 
oprogramowania, taśm, dysków, nagrao, notatek, plików elektronicznych i wszelkich innych zapisów 
uwidaczniających na dowolnym nośniku Informacje Poufne. Czynności powyższe są możliwe 
wyłącznie, gdy służą prawidłowemu przeprowadzeniu Konkursu. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte będą zakazem – chyba, że uchyli go pisemna zgoda 
udzielona przez Uczestnika – wykorzystania Informacji Poufnych, w szczególności poprzez: 

a) podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu o Projekty zgłoszone do 
Konkursu; lub 

b) udzielanie wywiadów, wygłaszanie przemówieo, prelekcji czy przygotowywanie publikacji 
związanych z wykorzystaniem Projektów zgłoszonych do Konkursu. 

5. Uczestnik może przygotowad skrócony opis Projektu (dalej zwany “Opisem”), który będzie mógł 
zostad wykorzystany przez Organizatora dla celów publikacji w mediach patronackich Konkursu oraz 
na stronach internetowych Konkursu, jak również dla celów informacyjnych, promocyjnych i 
reklamowych. 

§ 7. 

WŁASNOŚD INTELEKTUALNA 

1. Przesłane Projekty muszą spełniad przesłankę oryginalności i indywidualności działao twórczych 
Uczestnika oraz nie mogą naruszad praw autorskich (w tym praw zależnych), praw własności 
przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Projekty winny byd 
wolne od wad prawnych i roszczeo osób trzecich. Uczestnicy muszą byd autorami swoich Projektów. 

2. Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialnośd z tytułu 
jakichkolwiek roszczeo osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze 
zgłoszonym Projektem. 

§ 8. 

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 



 
1. Odpowiednio na poszczególnych etapach Konkursu, w celu przyznania nagrody, o której mowa 

w § 8, działad będzie Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., która będzie większością głosów oceniad Projekty. Na wszystkich etapach 
Konkursu każdy członek Komisji Konkursowej dysponuje 1 (jednym) głosem. 

2. Przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 1, odpowiednio na poszczególnych etapach 
Konkursu, Komisja Konkursowa większością głosów, dokona oceny zgodności przesłanych Projektów z 
wymogami formalnymi. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie Komisji Konkursowej 
w trakcie trwania Konkursu. 

4. Ocena złożonych Projektów odbywad się będzie na podstawie niżej podanych kryteriów: 

a) Ocena formalna Projektów zgłoszonych do Konkursu w I etapie obejmie: 

1. Termin wpłynięcia Projektu, 

2. Kompletnośd Projektu. 

3. Ilośd złożonych Formularzy 

b) Ocena Projektów zakwalifikowanych do II etapu obejmie: 

 umiejętnośd autora/autorów Projektu oceny uwarunkowao wdrożenia  projektu, - 
max 5 pkt. 

 umiejętnośd wyeksponowania zalet Projektu wyróżniającego działalnośd na rynku, - 
max 3 pkt. 

 umiejętnośd wyeksponowania możliwości wdrożenia i realizacji Projektu, - max 5 
pkt. 

 stan przygotowao do podjęcia własnej działalności gospodarczej. - max 3 pkt. 

 innowacyjnośd pomysłu - max 5 pkt. 

 stworzenie miejsc pracy - 2 pkt. 

 cechy pomysłu wpisujące się w wojewódzkie specjalizacje - max 2 pkt. 
5. Maksymalna liczba punktów która można uzyskad to 25. 

6. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu którzy dla każdego ww. kryteriów uzyskają co najmniej 
połowę możliwych do uzyskania punktów będą zakwalifikowani do etapu III, którym będzie Demo 
Day. Będzie to koocowy etap wyłaniania zwycięzcy konkursu, a członkowie kapituły którzy wcześniej 
będą mieli okazję zapoznad się z opisami inicjatyw zakwalifikowanych do Demo Day w tajnym 
głosowaniu podejmą decyzję o wyborze zwycięzcy konkursu Tarnobrzeski Start-up 2019.  

7. Zakwalifikowani do Demo Day uczestnicy będą mieli 5 minut na zaprezentowanie swojego 
pomysłu, a po każdej prezentacji członkowie Komisji będą mogli zadawad prezentującemu pytania. 

§ 9. 

NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa przyzna  nagrody dla najlepszych projektów) ufundowane przez 
Organizatorów i Sponsorów. 
2. Wszyscy Uczestnicy, których projekty zostaną dopuszczone do Demo Day otrzymają 
stosowne certyfikaty potwierdzające ich udział w konkursie.  
3. Zwycięzca Konkursu będący osobą niepełnosprawną i spełniającą wymogi wynikające z 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 
2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) może również otrzymad rekomendację do uzyskania 



 
środków na podjęcie działalności gospodarczej z Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
4. Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu, o którym mowa w ust. 1, będzie dostępna po 
zakooczeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników na stronach internetowych Konkursu 
http:tarr.pl/start-up/konkurs/ oraz zostanie opublikowana w prasie. 
5. Po zakooczeniu Konkursu „Tarnobrzeski start-up 2019” Uczestnicy mogą odebrad swoje 
Projekty w terminie do dnia 15.07.2019 r. w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 15; od poniedziałku do piątku w 
godz. 07.30-15.30. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Marii Dąbrowskiej 15 oraz pod adresem 
internetowym http://tarr.pl/start-up 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz 
inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia przesyłek. 

3. Odpowiedzialnośd kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do odpowiedzialności 
za działania lub zaniechania z winy umyślnej. Powyższe ograniczenie dotyczy również 
odpowiedzialności Organizatora za skutki działania lub zaniechania osób trzecich. 

4. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów konkursu. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Partnera, na co 
Uczestnicy wyrażają zgodę przy rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 3. Organizator nie będzie 
przekazywad danych osobom trzecim, poza wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Partner jest administratorem 
zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu. Każda 
osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez 
administratora oraz do ich poprawiania. 

5. Nagrody finansowe podlegad będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(odpowiednio do osoby laureata – podatkiem dochodowym od osób prawnych) rozliczanym przez 
laureatów, we właściwym dla ich siedziby / miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. 

8. Zwycięzca Konkursu będący osobą fizyczną nieprowadzącą jeszcze własnej działalności 
gospodarczej zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu założenia  działalności gospodarczej oraz 
wdrożenia pomysłu będącego przedmiotem konkursu. 

9.   TARR S.A. deklaruje pomoc nagrodzonym Start-upom w ciągu 12 miesięcy w zakresie doradztwa 
biznesowego oraz poszukiwaniu źródeł finansowania dla dalszego rozwoju. 

10. Osoba  do kontaktu w konkursie – Bogusław Kobyłecki tel. 15 822 00 22 lub 534 133 019 

mail: b.kobylecki@tarr.pl 

Załączniki: 



 
Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Tarnobrzeski Start-up - 2019 

 


