Regulamin etapu wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego do konkursu
International STudent STartup Competition 2021

§ 1 Ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia w
2021 r. etapu wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego do konkursu International
STudent STartup Competition 2021 (strona główna wydarzenia:
http://www.stup.efst.hr/how-it-works/)
2. Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg i sprawy organizacyjne etapu
wewnętrznego jest BIURO SEA-EU UG, zwane dalej „Biurem”.
3. Biuro ogłasza etap wewnętrzny Uniwersytetu Gdańskiego do konkursu International
STudent STartup Competition 2021, zwany dalej „etapem wewnętrznym”.
4. Celem etapu wewnętrznego jest wyłonienie 3 zespołów złożonych ze studentów
Uniwersytetu Gdańskiego, które będą reprezentować UG podczas konkursu
International STudent STartup Competition 2021.
5. Informacje o etapie wewnętrznym razem z formularzem zgłoszeniowym umieszczone
są na stronie Biura na Facebooku w wydarzeniu „Eliminacje UG STup!”.

§ 2 Uczestnicy i warunki
1. Uczestnikami etapu wewnętrznego mogą być osoby, które:
a. są studentami Uniwersytetu Gdańskiego
b. są właścicielami startupu w formule zgodnej z definicją startupu zawartej w §2,
ustępie 2.
c. w ramach działań startupu rozwijają/rozwinęli innowacyjny produkt/usługę,
zgodny z definicją innowacji zawartej w §2, ustępie 3.

d. określą przynależność do jednej z następujących kategorii branżowych etapu
wewnętrznego:
i.
Cyber Security
ii. AgriTech, Food and Bioeconomics
iii. Transportation and Mobility
iv.
Energy and Environmental Sustainability
v.
Robotics and Data/AI
vi.
Blue Economy
vii.
Education
viii. FinTech
ix.
Tourism
x.
Health and Quality of Life
e) wypełnią wszystkie pola formularza zgłoszeniowego (zgodny z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu ) umieszczonego na stronie
etapu wewnętrznego i wyślą go do organizatorów w okresie rekrutacji, akceptując
wszystkie oświadczenia.
2. Startup rozumiany jest jako:
a. pomysł lub projekt innowacyjnego przedsięwzięcia, którego właścicielem jest
osoba lub grupa osób fizycznych
b. przedsiębiorstwo innowacyjne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju,
stworzone w celu poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego
modelu biznesowego, które w momencie przystąpienia do projektu spełnia
kryteria jedno z dwóch:
•

nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej na żadnym rynku,

•

prowadzi działalność gospodarczą na dowolnym rynku nie krócej niż 2 lata
od pierwszej komercyjnej sprzedaży.

3. Innowacja rozumiana jest jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego
produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub nowej
metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem.

§ 3 Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do etapu wewnętrznego mogą dokonywać przedstawiciele zespołów
spełniających warunki zawarte w §2, ustępie 1.
2. Zgłoszenia powinny być nadesłane do Biura mailowo na adres sea-eu@ug.edu.pl z
oznaczeniem w temacie „Zgłoszenie STup” w terminie od 30 marca 2021 r. do 11
kwietnia 2021 r. Do wiadomości mailowej należy dołączyć wypełniony i podpisany
formularz zgłoszeniowy w formacie pdf (zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu), zawierający klauzulę zgody autora pracy na
przetwarzanie oraz upublicznienie danych osobowych dla potrzeb etapu
wewnętrznego. Formularz jest także dostępny na stronie Biura na Facebooku w
wydarzeniu „Eliminacje UG STup!”.
3. Klauzulę zgody autora pracy na przetwarzanie oraz upublicznienie danych osobowych
dla potrzeb etapu wewnętrznego musi wypełnić i podpisać każdy członek
zgłaszanego zespołu.
§ 4 Ocena zgłoszeń
1. Oceny prawidłowo zgłoszonych startupów do etapu wewnętrznego w dniu 12
kwietnia dokonuje Jury, którego członków powołuje kierownik Biura SEA-EU.
2. Kierownik Biura z urzędu jest przewodniczącym Jury i prowadzi jego posiedzenia.
3. Jury składa się z nie mniej, aniżeli 3 członków i nie więcej, aniżeli 7 członków.
4. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne i nie podlegają zmianom.

§5 Ogłoszenie zwycięzców etapu wewnętrznego
1. Wybranym przez Jury zespołom przyznane zostaje prawo do reprezentowania
Uniwersytetu Gdańskiego podczas International STudent STartup Competition 2021 w
dniach 18-19 czerwca 2021 roku in Splicie, w Chorwacji.
2. Ogłoszenie zwycięzców etapu wewnętrznego nastąpi 12 kwietnia do godziny 18:00.
Decyzja będzie opublikowana na stronie Biura na Facebooku w wydarzeniu
„Eliminacje UG STup!” oraz wysłana mailowo do przedstawicieli zwycięskich
zespołów.

3. Nazwy wybranych startupów oraz imiona i nazwiska ich członków zostaną ogłoszone
na portalach społecznościowych Biura oraz stronach internetowych Uniwersytetu
Gdańskiego.
§ 6 Dane osobowe
1. Zgłoszenia uczestników etapu wewnętrznego wraz z nadesłanymi formularzami
zgłoszeniowymi będą przechowywane w Biurze jako dokumentacja etapu
wewnętrznego.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia i
organizacji etapu wewnętrznego Uniwersytetu Gdańskiego do konkursu International
STudent STartup Competition 2021r.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie
dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia etapu wewnętrznego, tj. 12 kwietnia
2022 roku.

§ 7 Publikacja danych osobowych
1. Podstawą prawną opublikowania nazwy wybranych startupów oraz imion i nazwisk
ich członków na portalach społecznościowych Biura, jest zgoda tych osób,
potwierdzona odpowiednio na załączniku 1.
2. W przypadku braku zgody na publikację, dane laureata etapu wewnętrznego zostaną
zanonimizowane.
3. Uczestnicy etapu wewnętrznego, przystępując do niego, powinni zapoznać się z
Regulaminem.
4. Przystąpienie do etapu wewnętrznego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania etapu wewnętrznego bez podania przyczyn.

