
 

Regulamin udziału w Wydarzeniu RIS Challenge Labs  

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki organizacji 
warsztatów „Challenge Labs” w terminie 4 – 20 listopada 2021 r (dalej: 
„Wydarzenie”) organizowanych przez: EIT Food CLC North-East Sp. z o.o. 
(dalej „Organizator”) oraz zasady naboru i uczestnictwa w Wydarzeniu. 

2. Operatorem Wydarzenia, odpowiedzialnym operacyjnie za jego organizację, jest: 

Generator Pomysłów Sp. z o.o. (dalej „Operator”). 

3. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Wydarzenia sprawuje powołana 
przez Organizatora Komisja (dalej „Komisja”) we wszelkich aspektach 
związanych z Wydarzeniem, w tym m.in. w zakresie przeprowadzenia naboru 
uczestników Wydarzenia (dalej „Uczestnicy”) oraz rozpatrywania reklamacji. 

4. Wybór członków Komisji należy wyłącznie do Organizatora. Członkowie Komisji 
mogą być wybrani przez Organizatora spośród jego pracowników, 
współpracowników, kontrahentów lub innych osób. 

5. Udział w Wydarzeniu ma charakter dobrowolny i bezpłatny. Zasady naboru 

Uczestników określa § 3 Regulaminu. 

6. Szczegółowy harmonogram Wydarzenia zostanie ogłoszony na stronie 
www.jedzenieprzyszlosci.pl oraz przesłany do Uczestników na wskazany przez 
nich adres e-mail. 

§ 2 [Cel Wydarzenia] 

1. W czasie i w miejscu trwania Wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs 
koncepcyjny (dalej „Konkurs”), którego przedmiotem będzie stworzenie przez 
Uczestników i zaprezentowanie rozwiązania odpowiadającego na wyzwania 
przedstawione przez Organizatora podczas Wydarzenia. 

2. Prace związane z realizacją wskazanego wyżej zadania będą mogły być 
realizowane tylko w miejscu odbywania się Wydarzenia lub gdy Wydarzenie 
będzie przeprowadzenie online, przy użyciu narzędzi/programów wskazanych 



przez Operatora. Uczestnicy będą zobowiązani realizować prace w grupach, w 
składzie ustalonym podczas Wydarzenia.  
 

3. Wybranym Uczestnikom zostaną przekazane nagrody ufundowane 
przez Organizatora, przewidziane w § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu (dalej 
„Nagrody”).  

§ 3 [Uczestnicy] 

1. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz posiadające potencjał w zakresie tworzenia innowacyjnych 
produktów. Uczestnikami nie mogą być osoby będące pracownikami lub 
współpracownikami Organizatora i Operatora ani spółek kapitałowo lub osoby 
bezpośrednio powiązanych z Organizatorem oraz Operatorem. 

2. Uczestnikami nie mogą być osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia do udziału 
w Wydarzeniu otrzymały w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach programów 
EIT Food, które w przypadku otrzymania nagrody główną o której mowa w pkt. 1 
ust. 6 [Nagrody], będzie przekraczać 60 000 EUR.  

3. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby, które wzięły udział w poprzednich 
edycjach Challenge Labs, przy czym mogą to być osoby które wzięły udział 
maksymalnie w jednej edycji Wydarzenia i nie otrzymały nagrody finansowej. 
Ogólna liczba uczestników, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach 
Wydarzenia nie może przekraczać 10% całkowitej liczby uczestników 
Wydarzenia.  

4. Uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału w Wydarzeniu nie nabywa żadnego 
roszczenia w stosunku do Organizatora o przyznanie mu jakiejkolwiek nagrody 
ani o zwrot kosztów poniesionych przez niego w celu wzięcia udziału w 
Wydarzeniu. Zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu odbywają się drogą 
elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu 
internetowym Operatora pod adresem jedzenieprzyszlosci.pl. 

5. Formularz składa się z kwestionariusza osobowego oraz krótkich odpowiedzi na 
pytania zawarte w formularzu dotyczące edukacji, doświadczenia oraz 
motywacji Uczestnika do udziału w wydarzeniu. 



6. Przed wysłaniem formularza Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią 

Regulaminu oraz złożyć oświadczenia: 

A. o akceptacji Regulaminu, 

B. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora i Operatora 
danych  
 osobowych Uczestnika w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia 
udziału w Wydarzeniu oraz otrzymania i realizacji Nagrody, 

C. o przyjęciu do wiadomości oświadczenia z zakresu obowiązku 
informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE,  

D. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - wizerunku 
utrwalonego podczas Wydarzenia w celu promocji Wydarzenia oraz 
budowania pozytywnego wizerunku Organizatora i Operatora w 
przestrzeni publicznej i w mediach, w tym poprzez publikacje na 
stronach internetowych Organizatora i Operatora. 

6. Komisja ocenia potencjał i motywację Uczestników w zakresie tworzenia 
innowacyjnych rozwiązań, a także różnorodność umiejętności 
reprezentowanych przez Uczestników. Ocena zostanie dokonana na 
podstawie danych zawartych w formularzu aplikacyjnym. Decyzja o 
zakwalifikowaniu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu należy 
wyłącznie do Komisji, jest ostateczna i nie podlega żadnej procedurze 
odwoławczej. 

7. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w wypełnionym zgłoszeniu do udziału, 

Uczestnicy zostaną poddani ocenie wg. następujących kryteriów oceny w 

skali 0-2:  

1. Kryterium 1 – Uczestnik posiada wiedzę, która będzie użyteczna i 
komplementarna w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania podczas 
Wydarzenia.  



2. Kryterium 2 – Uczestnik posiada doświadczenie, która będzie użyteczne i 
komplementarne w tworzeniu innowacyjnego rozwiązania podczas 
Wydarzenia. 

3. Kryterium 3 – Uczestnik posiada motywację, która będzie adekwatna do 

tworzenia innowacyjnego rozwiązania podczas Wydarzenia. 

Skala oceny: 

0 – nie spełnia danego kryterium oceny w żadnym aspekcie 

1– odpowiada na kryterium w pewnym stopniu, z kilkoma 

niedoskonałościami 2– dany Uczestnik w pełni spełnia opis kryterium 

8. Do Wydarzeń Komisja zakwalifikuje nie więcej niż 60 osób z najwyżej 
ocenionych Uczestników. Każdy formularz podlega ocenie trzech członków 
Komisji. Członkowie Komisji mogą znać swoje oceny i komunikować się 
między sobą. Każdy Uczestnik, który dokonał zgłoszenia otrzyma informację 
zwrotną o rezultacie naboru w zakresie jego osoby na wskazany adres e-
mail. 

9. Warunkiem otrzymania statusu „Uczestnika” Wydarzenia jest otrzymanie od 
Organizatora e-maila o zakwalifikowaniu na Wydarzenie i potwierdzenie 
uczestnictwa przez Uczestnika w ciągu 5 dni odpowiadając na otrzymaną 
wiadomość e-mail. 

10. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu 
przez Uczestnika, Komisja - o ile będzie to możliwe - dokona naboru 
uzupełniającego.  

§ 4 [Uprawnienia i zobowiązania Uczestników]  

1. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Wydarzeniu przez Komisję są 
zobowiązani stawić się w miejscu bądź dołączyć do spotkania online na 
wskazanej przez Organizatora platformie o godzinie wskazanej przez 
Organizatora, zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem 
Wydarzenia.



2. Jeśli udział Uczestnika w Wydarzeniu nie będzie możliwy, Uczestnik jest 
zobowiązany poinformować o tym za pośrednictwem wskazanego w 
komunikacji z Uczestnikiem adresu e-mail.

3. Każdy z Uczestników w trakcie trwania Wydarzenia jest uprawniony do:

A. brania udziału w Wydarzeniu zgodnie z jego harmonogramem,

B. otrzymania materiałów lub innych pomocy oferowanych przez 
Organizatora,

C. otrzymania materiałów, raportów oraz innych informacji 
merytorycznych od Organizatora w celu realizacji zadania, z 
zastrzeżeniem, iż nie zawierają one danych osobowych, objęte są 
poufnością i Uczestnicy zobowiązani są do ich niepublikowania oraz 
niewykorzystywania w innym celu niż związany z udziałem w 
Wydarzeniu.

D. korzystania z doradztwa merytorycznego osób prowadzących 

Wydarzenie w zakresie oferowanym przez Organizatora.

4. W sytuacji, gdy będzie możliwe zorganizowanie fizycznego wydarzenia, 
uczestnikom biorącym udział w Wydarzeniu Operator zapewnia wyżywienie 
(przerwy kawowe i lunch każdego dnia Wydarzenia) oraz miejsce do pracy z 
dostępem do prądu i Internetu. Operator nie zapewnia Uczestnikom, opieki 
medycznej ani komputerów osobistych w trakcie trwania Wydarzenia. Każdy 
uczestnik zobowiązany jest posiadać we własnym zakresie komputer 
osobisty, na którym będzie wykonywał pracę w ramach realizacji zadania.

5. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest:

a. aktywnie uczestniczyć w całości Wydarzenia zgodnie 

z jego harmonogramem

b. przestrzegać przepisów porządkowych, w szczególności przepisów 
przeciwpożarowych, obowiązujących w lokalu oraz w budynku, w 
którym przeprowadzane będą Wydarzenia.

c. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
d. posługiwać się imiennym identyfikatorem otrzymanym od Operatora 

jeżeli zarządca lub administrator budynku, w którym 



przeprowadzane będzie Wydarzenie wymagał będzie kontroli 
dostępu osób.

6. Poprzez udział w Wydarzeniach Uczestnicy nie nabywają roszczeń w 

stosunku do Organizatora ani Operatora o zwrot  kosztów, w szczególności 

dojazdu bądź zakwaterowania w związku z udziałem w Wydarzeniu. 

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień 
Regulaminu Komisja wyklucza Uczestnika z Wydarzenia. Przypadki takie 
Komisja będzie rozpatrywała indywidualnie.

§ 5 [Realizacja i przebieg Wydarzenia] 

1. Wydarzenie składać się będzie z 2-tygodniowego procesu projektowania 
innowacji (design sprint), w trakcie którego przewidziane są maksymalnie 4 
dni warsztatów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora, 
który zostanie opublikowany na stronie jedzenieprzyszlosci.pl oraz przesłany 
do Uczestników na wskazany przez nich adres e-mail najpóźniej na 3 dni 
przed Wydarzeniem.

2. Uczestnicy w ramach Wydarzenia będą pracować i realizować zadania w 
zespołach składających się z od 3 do 6 osób. Podział Uczestników na 
zespoły będzie dobrowolny. Uczestnicy podczas pierwszego dnia 
Wydarzenia będą mogli skompletować (dobrać) zespół według własnego 
uznania, zgodnie ze wskazówkami Organizatora.

3. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

4. Na zakończenie Wydarzenia jury dokona wyboru maksymalnie trzech 
zespołów plasując je na miejscach od 1. do 3., których projekty (efekt 
realizacji prac) w największym stopniu realizują cele Wydarzenia i kryteria 
ustalone przez Organizatora (każdy z osobna dalej jako „Wyróżniony 
Zespół”). 

5. Kryteria oceny projektów zostaną przedstawione Uczestnikom 
pierwszego dnia Wydarzenia.

6. Organizator może dokonać wyboru mniejszej liczby Wyróżnionych zespołów 
niż



trzy, jeżeli zdaniem jury wartość merytoryczna rezultatów prac zespołów nie 
będzie

               pozwalała na wyłonienie trzech Wyróżnionych Zespołów.
7. Dane osób wybranych przez Organizatora do jury, o którym mowa w pkt. 4, 

zostaną przedstawione Uczestnikom w momencie rozpoczęcia danego 
Wydarzenia.

8. Uczestnicy tworzący Wyróżniony Zespół będą Laureatami Wydarzenia. 
Laureatom Wydarzenia zostaną przekazane Nagrody. 

§ 6 [Nagrody] 

1. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda pieniężna („Nagroda główna”) o 
wysokości 2 000 euro (słownie: dwa tysiące euro) dla Wyróżnionego 
Zespołu, który został najwyżej oceniony przez Jury Wydarzenia. 

2. Nagroda będą podlegały proporcjonalnemu podziałowi na każdego z 
Uczestników  
Wyróżnionego Zespołu. Nagrody zostaną przekazane Laureatom 
Wydarzenia, w formie przelewu na konto bankowe podane w Formularzu 
Zgody Uczestnika. Niezależnie od nagród pieniężnych wskazanych w ust. 1 
powyżej, Organizator zastrzega możliwość przyznania Laureatom 
Wydarzenia dodatkowych nagród rzeczowych lub innych nagród specjalnych 
ufundowanych przez Organizatora. Lista nagród rzeczowych oraz innych 
nagród specjalnych w ramach danego Wydarzenia zostanie opublikowana 
przed rozpoczęciem Wydarzenia na stronie internetowej pod adresem 
www.jedzenieprzyszlosci.pl. Decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród 
rzeczowych oraz nagród specjalnych podejmuje Komisja.

3. Nagrody będą przekazane przez Organizatora w sposób określony przez 

Organizatora, na podstawie umowy („Prize Agreement”) zawartej między 

członkami Wyróżnionego Zespołu a Organizatorem, w myśl art. 919 i 

następnych Kodeksu cywilnego.

http://www.jedzenieprzyszlosci.pl


5. Laureaci nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę ̨innego rodzaju 

ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody rzeczowej. 
Laureat Wydarzenia nie ma prawa do przeniesienia prawa do otrzymania 
Nagrody na osoby trzecie.

6. Niezależnie od Nagród wskazanych w ust. 1 i ust. 3 powyżej, Organizator 
dopuszcza możliwość przekazania Uczestnikom przez podmioty trzecie 
(Partnerów Wydarzenia) dodatkowych nagród ufundowanych przez te 
podmioty, przy czym warunki przekazania tych nagród zostaną określone w 
odrębnych Regulaminach ustanowionych przez te podmioty.

§ 7 [Prawa własności intelektualnej]  

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie do projektów 

powstałych w ramach Wydarzenia przysługują ich twórcom. 

2. Organizator ani Operator w ramach Wydarzenia nie nabywają żadnych praw 

własności intelektualnej do projektów wytworzonych przez Uczestników. 

§ 8 [Reklamacje]  

1. Reklamacje związane z przebiegiem Wydarzeń powinny być składane w 
formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja 
powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny 
adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. 
Reklamacje mogą być składane pod adresem: (i) w przypadku reklamacji 
pisemnych: EIT Food CLC North-East Sp. z o.o., Mokotowska 64, 00-536 
Warszawa, w przypadku reklamacji przesyłanych drogą elektroniczną: 
adriana.balazy@eitfood.eu.  

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji 

Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), 

w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez 

Organizatora. 

mailto:adriana.balazy@eitfood.eu


3. Decyzja organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez 

obowiązujące przepisy prawa.  

4. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Wydarzenia należy 
kierować do Organizatora : Kontakt: Adriana Bałazy – Business Development 
Manager – EIT Food (adriana.balazy@eitfood.eu) 

§ 10 [Postanowienia końcowe] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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