Regulamin Konkursu
Robot Show. Zbuduj swojego Robota!
prowadzonego w ramach
11. Forum Inwestycyjnego
(16 – 17 kwietnia 2018 r. Tarnów)
Brzmienie z dnia 29.03.2018 r.
§1
Postanowienia ogólne i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie Robot Show. Zbuduj swojego Robota! (zwanego dalej
“Konkursem”) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec
85, 00-382 Warszawa, NIP 521-10-01-909, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010303 (zwana
dalej “Organizatorem”).
2. Celem Konkursu jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży oraz
propagowanie zainteresowania nowymi technologiami i naukami ścisłymi.
3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.forumekonomiczne.pl oraz www.inwestforum.pl
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(zwanych dalej Uczestnikami).
2. Konkurs jest organizowany w kategorii „Freestyle”.
3. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania na adres Organizatora
do dnia 6 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pisma) pozwolenia na udział w
Konkursie, podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Pozwolenie o którym
mowa powyżej, powinno zwierać: imię i nazwisko uczestnika Konkursu, imię i nazwisko,
numer pesel oraz czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.
4. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jednego robota.
5. Do Konkursu można zgłaszać również drużyny, liczące do 3 osób. Drużyna musi mieć
wybranego kapitana.
6. Jedna drużyna może zgłosić do Konkursu maksymalnie jednego robota.
§3
Procedura zgłaszania kandydatur
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronach www.forum-ekonomiczne.pl oraz www.inwestforum.pl w
terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.
2. Kandydaturę uważa się za zgłoszoną po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail,
potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia.
3. Ostateczny termin składania kandydatur upływa w dniu 6 kwietnia 2018 r.
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§4
Kapituła Konkursu
1. Organem weryfikującym zgłoszenia i wybierającym Zwycięzcę Konkursu
jest Kapituła Konkursu (zwana dalej Kapitułą).
2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje, według swojego uznania,
Organizator.
3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli Instytucji, przedsiębiorców i podmiotów
współpracujących z Organizatorem.
4. Do momentu ogłoszenia wyników Konkursu skład osobowy Kapituły pozostaje tajny.
5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od
Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także do usunięcia zgłoszenia po
stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wynikających z Regulaminu.
6. O usunięciu zgłoszenia Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą emailową.
§5
Wybór Zwycięzcy
1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania wynikające
z niniejszego Regulaminu.
2. Wyboru Zwycięzcy dokonuje Kapituła na podstawie danych zawartych w przesłanym
formularzu zgłoszeniowym.
3. Kapituła Konkursu ocenia skonstruowane roboty w szczególności w zakresie: pomysłu,
mechaniki, elektroniki, zastosowania i oprogramowania.
4. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
5. Wybór Zwycięzcy składa się z dwóch etapów:
a) Etap I: spośród nadesłanych formularzy zgłoszeniowych, spełniających wymagania
wynikające z niniejszego Regulaminu, Komisja wybierze zgłoszenia Kandydatów,
których zaprosi do udziału w 11. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie, podczas którego
zaprezentują swoje roboty. Maksymalny nacisk robota na m2 powierzchni
(równomiernie rozłożony), może wynieść do 500 kg
b) Etap II: spośród zaproszonych na Forum Kandydatów zostanie wyłoniony Zwycięzca,
któremu zostanie przyznana Nagroda.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest stawiennictwo przedstawiciela organu
zarządzającego lub członka zwycięskiej drużyny na Gali wręczenia nagród, odbywającej
się w ramach 11. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie w dniu 17 kwietnia 2018 r. Członek
zwycięskiej drużyny winien okazać na wezwanie Organizatora oświadczenie organu
zarządzającego potwierdzające, iż jest on uprawniony do reprezentowania drużyny i
odbioru nagrody.
7. W przypadku nie stawienia się Zwycięzcy na Gali, nagroda nie zostanie przyznana.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku stwierdzenia,
że żaden ze zgłoszonych robotów nie spełnia kryteriów, które uzasadniałyby przyznanie
nagrody.
§6
Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma::
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2. a) tytuł „Zwycięzca Robot Show 2018”.
3. b) nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
4. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia, m.in. udział w ścieżce
Startup Session Elite podczas XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.
§7
Postanowienia Końcowe
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestników zgody na
przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922).
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do zapłaty wszelkich należności
publicznoprawnych (w tym podatkowych), w wysokości określonej przez obowiązujące
przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia
Zwycięzcy w tym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie w formularzu zgłoszeniowym informacji
kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
5. W przypadku ujawnienia, że podane w formularzu zgłoszeniowym informacje są
niekompletne lub niezgodne ze stanem rzeczywistym, Zwycięzca zobowiązany jest do
zwrotu przyznanej nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
7. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników drogą e-mailową.
8. Sprawy sporne, wynikające z niniejszego Regulaminu lub powstałe w związku
z organizacją i przebiegiem Konkursu, podlegają rozstrzygnięciom przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy,
obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
10. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy
w stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez
Uczestników Konkursu.
11. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów związanych z uczestnictwem
w Konkursie, w tym kosztów dojazdu na Galę odbywającą się w ramach 11. Forum
Inwestycyjnego w Tarnowie. Organizator nie zapewnia również zakwaterowania.
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