Lublin, 1 marzec 2019 rok

REGULAMIN PROJEKTU
„STARTUJ Z INFINITE”
edycja 2019

§1
Informacje i postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje
o sposobie przechowywania projektów i sposobie zachowania poufności.
2. Projekt „Startuj z Infinite” realizowany jest przez Infinite Sp. z o.o., 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000016222, NIP: 946 -18 –
94 - 773, REGON: 430801543, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 8 341 500 zł, wysokość kapitału
wpłaconego Spółki: 8 341 500 zł.
3. Okres realizacji Projektu 15.05.2019 r. – 30.08.2019r. Nabór wniosków rozpoczyna się 15 maja
2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019 roku.
4. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar całej Polski.
5. Organizatorem projektu „Startuj z Infinite” jest Infinite Sp. z o.o. w Lublinie, zwana dalej
Organizatorem.
6. Osobą zgłaszającą, dalej zwana Uczestnikiem, projekt, zwany dalej Zgłoszeniem, może być
wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat.
7. Poprzez zgłoszenie projektu Uczestnik akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania
regulaminu.
8. Projekt – wstępnie opracowana koncepcja przedsięwzięcia przedstawiona w formie wypełnionego
formularza, dostępnego na stronie www.startujzinfinite.pl.
9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.startujzinfinite.pl oraz w
siedzibie firmy Organizatora (Infinite Sp. z o.o., 20- 209 Lublin, ul. Projektowa 1).
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia
takiej okoliczności Organizator umieści na stronie www.startujzinfinite.pl informację o zmianach
regulaminu.
11. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w
Projekcie i w celu realizacji Projektu.

12. Dane osobowe uczestników Projektu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.
13. Administratorem danych osobowych jest INFINITE Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-209 Lublin,
ul. Projektowa 1, NIP 946 18 94 773, REGON 430801543.
14. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Projekcie obejmuje także publikację
imienia i nazwiska Uczestnika.
15. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§
2 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Projekcie „Startuj z Infinite” jest bezpłatne.
2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia swojego udziału w Projekcie poprzez wypełnienie i odesłanie
Formularza zgłoszeniowego.
3. Uczestnicy Projektu, którzy wypełnią kwestionariusz w sposób uniemożliwiający właściwą ocenę,
zostaną zarejestrowani warunkowo. O tym fakcie Uczestnik zostanie poinformowany. Warunkowe
zgłoszenie może uzyskać status „poprawne” po wprowadzeniu przez Uczestnika wszystkich poprawek
w Zgłoszeniu. Błędnie wypełnione zgłoszenia mogą nie być przyjmowane. Zgłoszenia niepełne lub
nieprawidłowo wypełnione mogą nie być uwzględniane.
4. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, zgłoszenie Uczestnika może zostać
usunięte decyzją Organizatora.
5. Jedno zgłoszenie może obejmować jedno rozwiązanie informatyczne.
6. Każde Zgłoszenie powinno zostać przesłane w następujący sposób:
a. przesłanie zgłoszenia poprzez formularz on-line dostępny na stronie
www.startujzinfinite.pl. Wiadomość powinna zawierać wszystkie wymagane informacje,
opisane w „Formularzu zgłoszeniowym”,
b. przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza, wraz z ewentualnymi
załącznikami, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w formie papierowej na adres
siedziby Organizatora, tj. Infinite Sp. z o.o., 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1, z dopiskiem
„Startuj z Infinite”.
7. Zgłoszenia mogą zawierać dodatkowe elementy, które Uczestnik uzna za niezbędne do załączenia.
Mogą być dołączone zarówno w formie pisemnej, zapisanej na nośnikach pamięci, oraz w formie
załączników, dołączonych do wiadomości e-mail.
8. Każde Zgłoszenie musi zawierać poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy.
10. Dopuszcza się poprawianie oczywistych pomyłek w formularzu zgłoszeniowym – weryfikowanych
przez Organizatora na podstawie dostarczonych dokumentów. Zmiany zostaną opatrzone parafą
osoby dokonującej zmiany.

§3

Przebieg Projektu
1. Dla wybranych zgłoszeń przygotowany zostanie raport dotyczący przedłożonego Zgłoszenia,
zawierający: status wniosku, uwagi, ewentualne propozycje zmian, zalecenia eksperta oraz
podsumowanie.
2. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do realizacji ma do dyspozycji następujące
modele współpracy z Infinite Sp. z o.o.:
a. I sposób: Sprzedaj. Określa sposób nabycia projektu/zgłoszenia przez Organizatora.
Szczegółowe informacje ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem poprzez zawarcie
odrębnej umowy;
b. II sposób: Zatrudnij się. Określa sposób zatrudnienia oraz dodatkowych profitów z
prowadzenia projektu/zgłoszenia przez firmę Infinite Sp. z o.o. Szczegółowe informacje
ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem poprzez zawarcie odrębnej umowy;
c. III sposób: Załóż własną firmę. Szczegółowe informacje ustalane są indywidualnie z
Uczestnikiem poprzez zawarcie odrębnej umowy;
d. IV sposób: Indywidualnie ustalony z Uczestnikiem projektu. Szczegółowe informacje
ustalane są indywidualnie z Uczestnikiem poprzez zawarcie odrębnej umowy.
3. Wybór sposobu współpracy musi zostać zaakceptowany przez obie strony. Potwierdzeniem
akceptacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące umów ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju
zgłoszonego projektu.
§4
Zasady zachowania poufności
1. Wszelkie dane dotyczące Uczestników Projektu są danymi poufnymi.
2. Zgłoszenia, które zostaną wycofane lub odrzucone, zostaną zniszczone i skasowane.
3. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim zgłoszonych pomysłów i
biznesplanów bez uprzedniej pisemnej zgody Uczestnika zgłaszającego Projekt.
4. Osoby współpracujące z Organizatorem mające dostęp do informacji, będących tajemnicą
Uczestnika, muszą również zobowiązać się do zachowania poufności według warunków określonych
przez Organizatora w stosownej umowie.
5. Organizator zobowiązuje się traktować informacje uzyskane od Uczestników w związku z
niniejszym Projektem, jako poufne oraz zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań, aby wszelkie
osoby wskazane przez Organizatora, mające dostęp do informacji przekazanych przez Uczestników
traktowały te informacje również jako poufne, z wyjątkiem przypadków:
a. gdy ujawnienie informacji jest wymagane na mocy przepisów prawa i/lub w celach
postępowania sądowego lub przez organy władz, którym podlega Organizator Projektu; b.
gdy takie informacje zostały udostępnione publicznie, inaczej niż z przyczyny leżącej po
stronie Organizatora, np. przez Uczestnika;

c. gdy jest to konieczne do pełnego wykonania i przeprowadzenia Projektu i tylko w takim
zakresie, na co Uczestnik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin;
d. publikacji przez Organizatora i/lub Partnera Projektu ogólnych informacji na temat
Uczestników i ich projektów w ramach promocji Projektu, na co Uczestnik wyraża zgodę
akceptując niniejszy regulamin.
6. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji zobowiązuje się nie udostępniać
osobom trzecim ani nie wykorzystywać we własnym zakresie pomysłów/rozwiązań będących
przedmiotem Zgłoszenia z wyjątkiem przypadków, w których:
a. Organizator nadał status Zgłoszeniu jako Zakończone i Wycofane;
b. Zostanie sporządzona odrębna umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem
wykluczająca powyższy zapis.

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA:
Infinite Sp. z o.o.,
20-209 Lublin,
ul. Projektowa 1,
Telefon: + 48 516 011 817,
E-mail: zgloszenie@startujzinfinite.pl

