Regulamin Konkursu

Cashless Congress 4 Startups
w ramach X Cashless Congress w Warszawie
31 maja - 01 czerwca 2022 roku

§1
Postanowienia ogólne i cel konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie “Cashless Congress 4 Startups” (zwanego dalej
“Konkursem”) jest Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, z siedzibą przy ul.
Kruczkowskiego 4b lok. 13 w Warszawie, NIP: 5222990098, zwana dalej
“Organizatorem”.
2. Fundatorami nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.cashlesscongress.pl/4startups.
5. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie innowacyjnych
pomysłów dla branży płatniczej.
6. Patronem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z
siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie, NIP: 5262501444.
§2
Zasady Uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź
Zespół Projektowy (dalej zwany „Uczestnikiem”).
2. Zespół Projektowy, o którym mowa w ust. 1, to grupa osób fizycznych, które
wspólnie pracują nad Projektem. Przez Zespół Projektowy rozumie się zarówno
Zespół prowadzący działalność gospodarczą, jak również Zespół zmierzający do
zarejestrowania prowadzonej przez siebie działalności, której przedmiotem jest
zgłoszone do Konkursu rozwiązanie.
3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy zarówno z Polski jak i z zagranicy.

4. Uczestnicy, którzy są niepełnoletni, muszą posiadać zgodę swoich opiekunów
prawnych do uczestnictwa w Konkursie.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Projekt.
6. Zgłoszenia Projektu do Konkursu należy dokonać do dnia 24 maja 2022 roku.
7. Każdy Uczestnik zgłaszający Projekt wyraża zgodę 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 ze zm.).
8. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Projektu na Konkurs wyłącznie poprzez wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej
Organizatora, tj. www.cashlesscongress.pl.
9. Projekt uważa się za zgłoszony po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail,
potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego.
10. Do Konkursu można zgłaszać Projekty będące w fazie koncepcji, prototypu lub we
wczesnej fazie ekspansji rynkowej.

§3
Kapituła Konkursu
1. Organem oceniającym zgłoszone Projekty i wybierającym zwycięzców jest Kapituła
Konkursu (zwana dalej Kapitułą), której przewodniczy Przewodniczący. W skład
Kapituły wchodzi od 3 do 7 członków.
2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje Organizator w terminie do
dnia 24 maja 2022 roku.
3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli Kapituły Nagrody eDukaty 2022.
4. Do dnia 25 maja 2022 roku skład osobowy Kapituły pozostaje niejawny.
5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń,
żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także do uznania
zgłoszenia za wadliwe po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w
Regulaminie. O uznaniu zgłoszenia za wadliwe Kandydaci zostaną poinformowani
przez Organizatora.

§4
Przebieg Konkursu

1. Zwycięzcy zostaną wybrani spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania
określone w Regulaminie.
2. Każdy uczestnik, który spełnił wymagania określone w Regulaminie otrzymuje 2
wejściówki umożliwiające udział w X Cashless Congress.
3. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
a. Etap 1.: w terminie do 25 maja 2022 r. Kapituła Konkursu oceni nadesłane
zgłoszenia i zakwalifikuje nie więcej niż 5 Uczestników do etapu drugiego –
etapu prezentacji. Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do
drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora
w dn. 26 maja 2022 r. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do Etapu 2.
otrzymuje możliwość udziału w Gali Wieczornej X Cashless Congress - 31
maja 2022 roku.
b. Etap 2.: Prezentacja osobista Projektów przez Uczestników, w dn. 31 maja
2022 roku, w trakcie X Cashless Congress w Warszawie. Czas prezentacji
dla każdego Uczestnika wynosi maksymalnie 8 minut.
4. Przyznane zostaną dwie nagrody - nagroda główna oraz nagroda publiczności.
Nagroda główna zostanie przyznana przez Kapitułę Konkursu. Nagroda
publiczności zostanie wyłoniona poprzez głosowanie internetowe publiczności X
Cashless Congress.
5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w trakcie Gali Wieczornej X Cashless Congress, 31
maja 2022 roku.
6. Kapituła Konkursu dokona wyboru Zwycięzcy nagrody głównej, na podstawie
danych zawartych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym oraz biorąc pod uwagę
przeprowadzoną prezentację w dn. 31 maja 2022 roku.
7. Kapituła Konkursu wybierze Zwycięzcę nagrody głównej, kierując się osądem
profesjonalnym oraz biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a. doświadczenie Uczestnika w kontekście planowanego Projektu
b. wiarygodność diagnozy rynku leżącej u podstawy Projektu, w tym
szczególnie źródła i jakość danych
c. innowacyjność i kreatywność Projektu
d. unikalność rozwiązania Projektu oraz jego potencjał rynkowy
8. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
9. Niezależnie od decyzji Kapituły Konkursu, istnieje możliwość oddawania głosów
przez uczestników X Cashless Congress (publiczność) na Projekty. Każdy z

uczestników Kongresu może oddać jeden głos. Projekt, który otrzyma największą
liczbę głosów, otrzyma tytuł Zwycięzcy nagrody publiczności.

§5
Nagrody
1. Zwycięzcy nagrody głównej oraz nagrody publiczności otrzymają:
a. tytuł, odpowiednio - „Laureat nagrody głównej Konkursu Cashless Congress
4 Startups” lub „Laureat nagrody publiczności Konkursu Cashless Congress
4 Startups”
b. możliwość prezentacji swojego pomysłu przed gronem potencjalnych
inwestorów i partnerów biznesowych
c. pisemną rekomendację Organizatora oraz wsparcie w zakresie rozwoju
swojego Projektu
2. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy zwycięzcą nagrody głównej oraz nagrody
publiczności zostanie ten sam Uczestnik.

§6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników
Konkursu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
2. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na
nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze
swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w X Cashless Congress, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu
informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji

wizualnej oraz podstawowych informacji o Projekcie do celów promocyjnych
Konkursu.
4. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu,
decyzje podejmuje Organizator.
5. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w
stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez
Uczestników Konkursu dotyczących Projektu.
6. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w
Konkursie, w tym kosztów dojazdu ani nie zapewnia zakwaterowania.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie
przed wyborem Zwycięzcy. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje
Uczestników wiadomością e-mail.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9. W przypadku sporów sądowych na tle stosowanie niniejszego Regulaminu,
właściwym jest sąd dla siedziby Organizatora.

