REGULAMIN

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania Programu pod nazwą „Program
akceleracyjny Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.”

§1
Informacje ogólne o Programie
1.Program akceleracyjny Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (dalej „Program”)
to Program dla przedsiębiorców, osób planujących założyć i prowadzić własną firmę, którym zależy
na rozwoju własnym i swojej firmy.
2.Program składa się z następujących elementów:
a.

b.
c.

Warsztaty SKILLSHARE Sieci Przedsiębiorczych Kobiet – 5 modułów szkoleniowych
(7 dni szkoleniowych) w terminie od lutego do czerwca 2020 roku. Przykładowa tematyka:
modelowanie biznesowe, sprzedaż, aspekty prawno-księgowe, finanse, social media,
marketing, negocjacje, źródła finansowania.
Mentoring biznesowy – nawiązanie relacji mentoringowej pomiędzy mentorką
a uczestnikiem programu (5 miesięcy, 1 spotkanie w miesiącu w Warszawie, Skype
lub w formie ustalonej między mentorką a mentorowanym).
Networking – spotkania networkingowe uczestników programu w Płocku
i Warszawie, stymulujące wzajemne wsparcie i relacje biznesowe (Konferencja
pn. „Mentoring w biznesie”, Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet w Warszawie,
2 śniadania SPK, sesja Be the Change, gala inauguracyjna, gala finałowa).

3. Organizatorem Programu jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
z siedzibą w Płocku, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212700, NIP – PL 77428-16-545, REGON 611418962 (dalej „Organizator” lub „PPPT”) w partnerstwie z Fundacją
Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie przy ul. Bruzdowej 117M, 02-991 Warszawa,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000450385, posiadająca NIP: 9512365241 (dalej „Partner”).
4. Organizator i Partner nie wspierają biznesów niezgodnych z prawem, związanych
z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a także
nastawionych na działania o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym
lub rasistowskim. W przypadku, gdy w trakcie Programu okaże się, że uczestnik Programu rozwija
pomysł na firmę o charakterze określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator
ma prawo do natychmiastowego usunięcia uczestnika z Programu.
§2
Cel i adresaci Programu
1. Celem Programu jest wsparcie szkoleniowo-mentoringowe służące powstawaniu nowych firm,
rozwojowi pomysłów biznesowych, wypracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych usług
czy produktów, a także wzrost kompetencji zawodowych do prowadzenia własnej firmy.
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2. Adresatami Programu są przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać prowadzone przez siebie firmy
lub osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej ale mające pomysł na własny biznes i
chcące rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
3. Mentorkami w Programie są członkinie Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Mentorki
posiadają bogate doświadczenie biznesowe i traktują Program jako możliwość podzielenia się swoją
wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Mentorki angażują się w Programie społecznie.
§3
Zasady uczestnictwa w Programie i procedura aplikacyjna
1. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie powyżej 16 rż. (za
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) deklarujące gotowość do aktywnego udziału w Programie.
2. Zgłoszenie do udziału w Programie będzie możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie
formularza
zgłoszeniowego
umieszczonego
na
stronie
internetowej:
www.pppt.pl
oraz www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl. Formularze zgłoszeniowe przesłane w jakikolwiek inny
sposób nie będą rozpatrywane.
3. Formularz zgłoszeniowy, poza obowiązkiem podania wyszczególnionych w nim informacji i danych
osobowych oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, przewiduje obowiązek udzielenia odpowiedzi na
pytania konkursowe, między innymi: 1. Nazwa projektu/firmy. 2. Streszczenie/opis projektu/opis
firmy. W nim wskaż mocne strony projektu. 3. Na jaką potrzebę rynkową odpowiada Twój
produkt/usługa/firma? Uzasadnij potencjał rynkowy projektu. 4. Jakie Twoje atuty pomogą Ci odnieść
sukces w biznesie? 5. Co będzie dla Ciebie sukcesem biznesowym? 6. Jak zamierzasz finansować start
i rozwój swojej firmy? 7. Na jakim etapie jest Twój pomysł biznesowy/firma?
4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.
5. Aby wysłać formularz zgłoszeniowy należy zaakceptować Regulamin Programu oraz Politykę
Prywatności. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez Organizatora i Partnera
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem postanowień
§ 7 Regulaminu. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy
publikacji związane z Programem.
6. Zgłaszająca osoba ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w formularzu jakichkolwiek treści
o charakterze bezprawnym.
7. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w formularzu
zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.
8. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane w terminie od 02.12.2019 r. do 17.01.2020 r.
9. Zgłoszenia złożone po terminie wskazanym w ust. 8 nie będą rozpatrywane.
10. Wyboru uczestników Programu dokonuje komisja konkursowa, zgodnie z procedurą określoną
w § 4 Regulaminu.
11. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w związku z udziałem w Programie, uczestnik wyraża
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie jej/jego imienia i nazwiska,
wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jej/jego osobą w materiałach informacyjnych, służących
realizacji Programu, Organizatora oraz Partnera, w tym raportowaniu, monitorowaniu
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i ewaluacji, a także nie będzie z tego tytułu wnosił/a żadnych roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona
czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związanych z działalnością
Organizatora i Partnera, w szczególności: na plakatach, w ulotkach, broszurach, folderach, spotach
radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach, czasopismach oraz w Internecie. Uczestnik jednocześnie
wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu) na zasadach wskazanych powyżej zgodnie
z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Cofnięcie przez uczestnika ww. zgód oznacza
usunięcie uczestnika z Programu.
§4
Procedura oceny i wyboru zgłoszeń
1. Wybór
on-line.

uczestników

Programu

nastąpi

spośród

wszystkich

nadesłanych

zgłoszeń

2. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora i Partnera,
zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową.
3. Decyzje komisji będą zapadały zwykłą większością głosów.
4. Komisja konkursowa dokona wyboru 20 uczestników Programu do dnia 22.01.2020 r. Informacje
o zakwalifikowaniu się do Programu będą wysyłane mailowo na adres podany w formularzu
zgłoszeniowym.
5. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: konkretny,
skrystalizowany pomysł na biznes, pasja i determinacja oraz orientacja na sukces, innowacyjność,
kreatywność, firma w fazie rozwoju.
6. Przed rozpoczęciem Programu uczestnik Programu zawrze z Płockim Parkiem PrzemysłowoTechnologicznym S.A. umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania
stron, a niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część.
§5
Przebieg Programu
1. Program będzie trwał od 29.01.2020 r. do 18.06.2020 r.
2. W ramach Programu, każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczyć w trzech modułach
opisanych szczegółowo w § 1 ust. 2 Regulaminu. Terminy wszystkich spotkań w Programie zostaną
przesłane uczestnikom po przyjęciu do Programu. Organizator będzie kontaktował
się z uczestnikiem/uczestniczką za pomocą adresu mailowego wskazanego w formularzu
zgłoszeniowym.
3. Uczestnicy Programu są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach w ramach
Programu.
4. Program zostanie rozpoczęty uroczystą Galą Inauguracyjną, a zakończony uroczystą Galą Finałową,
w czasie której przedstawione zostaną wyniki Programu.

§6
Warunki finansowe
1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora.
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2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
§7
Poufność
1. Organizatorzy oraz komisja konkursowa są zobowiązani do zachowania poufności informacji
dotyczących projektów biznesowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (dalej „Informacje
poufne”), a także danych osobowych zgłaszających.
2. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało przez okres 3 lat od daty
otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z wyłączeniem przypadków,
kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które:
a. w chwili ujawnienia przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu były publicznie znane
lub zostały uzyskane przez Organizatora bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania
poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
b. po ujawnieniu przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu, 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 osoby zgłaszającej lub uczestnika Programu zostały
wyłączone z obowiązku zachowania poufności.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich
w materiałach informacyjnych,
b. przetwarzania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w ramach
Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień,
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na www.pppt.pl oraz www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl.
2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji statutowych organów
Organizatora we współpracy z komisją konkursową.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające
przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 roku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg
i organizację Programu. O zmianie Regulaminu organizatorzy poinformują za pośrednictwem strony
internetowej www.pppt.pl oraz www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl.
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