REGULAMIN
Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zgłaszania i naboru
wynalazków na Krajową Giełdę Wynalazczości Studenckiej.
2. Organizatorem Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej, zwanej dalej „Giełdą”, jest
Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
7, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Giełda organizowana jest w ramach projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości
Studenckiej” – program „KREATOR INNOWACYJNOŚCI - WSPARCIE
INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”, na podstawie umowy
pomiędzy Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach a Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
§2
CELE GIEŁDY
1. Główne cele Giełdy:
a) Aktywizacja studentów na rzecz działalności badawczo-rozwojowej skutkującej
opracowaniem wynalazku.
b) Zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na
rzecz własnej działalności gospodarczej.
c) Upowszechnienie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej.
d) Umożliwienie prezentacji wynalazków na Giełdzie przez twórców-studentów.
e) Umożliwienie nawiązania kontaktów partnerskich: ‘wynalazca – partner biznesowy’,
‘wynalazca-naukowiec’, ‘wynalazca-wynalazca’, przyczyniając się tym samym do
inicjowania wspólnych przedsięwzięć wdrożeniowych lub badawczych.
f) Promowanie wynalazków oraz wzorów użytkowych/przemysłowych ‘studentówwynalazców’.
§3
ADRESACI GIEŁDY
1. Uczestnikami Giełdy mogą być osoby fizyczne, które spełniają jeden z następujących
warunków:
a) Są studentami studiów I, II lub III stopnia polskich uczelni i są
twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego,
zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds.
własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów.

b) Są absolwentami polskich uczelni, niezależnie od roku ukończenia studiów, w tym
studiów doktoranckich, i są twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru
użytkowego/przemysłowego, który został zgłoszony do ochrony w Urzędzie
Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą
w okresie trwania studiów lub do 6 miesięcy od daty ukończenia studiów.
c) Są twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego,
na który zostało udzielone prawo wyłączne w okresie trwania studiów.
§4

1.

2.

3.
4.
5.
6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE
Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie jest zarejestrowanie wynalazku/wzoru
użytkowego/przemysłowego
w
Bazie
Danych
Studenckich
Wynalazków
(http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/baza.php), w terminie wymienionym w §5, oraz
przesłanie do Organizatora następujących dokumentów:
a) Formularz
„Zgłoszenie-Oświadczenie”
wraz
z
czytelnym
podpisem
twórcy/współtwórcy, dokonującego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia w formie
elektronicznej wymagany jest skan podpisanego oświadczenia. Wzór Oświadczenia
znajduje się na stronie: http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/gielda.php
b) Kserokopia/skan
potwierdzenia
zgłoszenia
wynalazku
lub
wzoru
użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub
odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub kserokopia/skan
decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1a) i 1b), należy przesłać w wersji elektronicznej za
pośrednictwem
strony
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/gielda.php,
lub
do
aczarkowska@tu.kielce.pl albo dostarczyć je osobiście lub pocztą na adres:
Politechnika Świętokrzyska, Zespół Projektu SWWS
Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Koszty przesyłki pocztowej ponoszą uczestnicy Giełdy.
Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione mogą być uzupełnione lub
poprawione do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń.
Przystąpienie do udziału w Giełdzie oznacza akceptację wszystkich warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnictwo w Giełdzie jest bezpłatne i dobrowolne.
§5

TERMINY GIEŁDY
1. W ramach projektu, realizowanego w okresie od 1 listopada 2011 r. do 31 października
2013 r., odbędą się dwie edycje Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej,
w następujących terminach:
a) W dniach 18-19 października 2012. Nabór wynalazków na Giełdę trwa od 28.05.2012
do 5.09.2012, lecz w przypadku twórców zainteresowanych dodatkowo udziałem
w spotkaniach brokerskim do dnia 15.07.2012.

Opracował: Artur Bartosik

2/4

b) W dniach 17-18 października 2013. Nabór wynalazków na Giełdę trwa od 14.05.2013
do 4.09.2013, lecz w przypadku twórców zainteresowanych dodatkowo udziałem w
spotkaniach brokerskim do dnia 14.07.2013.
3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie mogą nie zostać zakwalifikowane do
udziału w Giełdzie. Decyzję o tym podejmie Organizator, co wiązać się może
z ograniczonym wsparciem dla twórcy.
§6

1.
2.
3.
4.

ZASADY KONKURSU
Do Konkursu towarzyszącego Giełdzie przystąpić mogą wszystkie osoby spełniające
warunki wymienione w § 3 i § 4.
Osoby które zgłoszą wynalazek do Konkursu, towarzyszącego Giełdzie, zobowiązane są
do zaprezentowania go w trakcie Konferencji - pierwszy dzień Giełdy.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Konkursu, o zakwalifikowaniu do
zaprezentowania wynalazku na Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi zasadami:
a) Użyteczność rozwiązania dla społeczeństwa.
b) Możliwa powszechność jego wykorzystania.
c) Wpływ rozwiązania na oszczędność energii.
d) Wpływ rozwiązania na eko-system.
e) Potencjał do komercjalizacji.
§7
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5.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 października 2012 r. w przypadku pierwszej
edycji Giełdy oraz do 18 października 2013 w przypadku drugiej edycji Giełdy.
Na podstawie złożonej dokumentacji do Konkursu oraz prezentacji wynalazku/wzoru
użytkowego/przemysłowego podczas Konferencji, towarzyszącej Giełdzie, Komisja na
zamkniętym posiedzeniu, wyłoni:
a) Trzy rozwiązania których twórcom/współtwórcom przyzna odpowiednio złoty,
srebrny i brązowy medal Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej.
b) Cztery rozwiązania, dla których odrębny Zespół Ekspertów dokona oceny potencjału
wdrożeniowego wynalazku.
c) Wyróżnienia, których ostateczną ilość określi Komisja Konkursowa wspólnie
z Organizatorem.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/gielda.php w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia
Konkursu.
Nagrody konkursowe o wartości przekraczającej 760,00 PLN zostaną powiększone
o dodatkową kwotę w wysokości 11,11% wartości nagrody konkursowej, która nie będzie
podlegała wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego od
nagród przyznanych w konkursie.
Za odprowadzenie należnego podatku od nagród odpowiada Organizator.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osobom zakwalifikowanym na Giełdę Organizator zapewnia:
a) Możliwość prezentacji wynalazku w postaci plakatu i/lub eksponatu.
b) Wydruk plakatu każdego wynalazku zakwalifikowanego na Giełdę.
c) Wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie Giełdy.
d) Możliwość prezentacji wynalazku w trakcie Konferencji – pierwszy dzień Giełdy.
e) Możliwość udziału twórcy w spotkaniach brokerskich – drugi dzień Giełdy.
f) Opublikowanie zakwalifikowanego wynalazku w katalogu, który rozesłany
zostanie do instytucji innowacyjnego otoczenia biznesu w Polsce.
2. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i powrotu z Giełdy.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy
udziału w Giełdzie.
4. Informacje o przyznanych medalach, nagrodach i wyróżnieniach zostaną podane do
publicznej wiadomości.
5. Uczestnicy Giełdy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w
przypadku, gdyby zgłoszony wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy naruszał prawa,
w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób
trzecich.
6. Uczestnicy Giełdy zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i
wyczerpujących informacji związanych z udziałem w Giełdzie.
7. Wszelkie kwestie sporne związane z wykładnią i stosowaniem niniejszego Regulaminu
oraz przebiegiem Giełdy rozstrzyga Organizator.
8. Złożone dokumenty na Giełdę nie podlegają zwrotowi.
9. Uczestnicy Giełdy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
10. Zapytania związane z udziałem w Giełdzie należy kierować do:
a) Agnieszka Czarkowska, Biuro Projektu SWWS, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00, tel. 41 3424847, email: aczarkowska@tu.kielce.pl
b) Justyna Bonar, Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-15:00, tel. 41 3424486, email: jbonar@tu.kielce.pl
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

Kierownik Projektu
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