
Regulamin konkursu „Central European BioForum Award” 
 

§ 1 Organizacja 

1. „Central European BioForum Award” to konkurs, zwany dalej również         
„Konkursem”, stworzony i zarządzany przez 8Business Spółka z ograniczoną         
odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi (Rewolucji 1905 r. 9/3u, 90-273 Łódź),           
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego        
przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem 0000278618,posiadającą NIP         
7251941028, oraz numer identyfikacyjny REGON 100338227, zwaną dalej        
„Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej       
www.cebioforum.com i/lub przy użyciu innych stron wskazanych przez Organizatora. 

3. Konkurs, ani żaden ze składników Konkursu, nie jest grą losową w rozumieniu            
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

4. Zgłoszenie konkursowe będą przyjmowane do 27 listopda 2020 roku. Rozstrzygnięcie          
konkursu odbędzie się podczas CEBioForum 2020, w dniach 2 – 3 maja 2020 

§ 2 Definicje 

1. Central European BioForum Award dawniej to Konkurs prowadzony przez         
8Business Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego zasady opisane są w §           
4. 

2. Uczestnik Konkursu – osoba spełniająca warunki określone w § 3 niniejszego           
regulaminu. 

3. Zgłoszenie konkursowe – zgłoszenie projektu lub firmy do plebiscytu Central          
European BioForum Award dokonany za pomocą formularza dostępnego na stronie          
www.cebioforum.com. 

§ 3 Warunki Uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki: 

a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, Uczestnicy Konkursu,         
którzy w dniu przystąpienia do Konkursu nie ukończyli 18 – tego roku życia,             
muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na akceptację         
wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie       
osoby niepełnoletniej odbywa się przy pełnej odpowiedzialności opiekunów        
prawnych 
b) Zgłosić uczestnictwo za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na        
stronie www.cebioforum.com i/lub formularza pomocniczego udostępnionego      
przez Partnera konkursu. 

3. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, lub grupa osób fizycznych,          
prowadząca działalność gospodarczą lub deklarujących podjęcie działań       



zmierzających bezpośrednio do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także spółka         
prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą oraz instytucja publiczna. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest do          
zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest          
wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu Konkursu. 

5. W Konkursie wziąć udziału nie mogą pracownicy i współpracownicy Organizatora, a           
także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem,        
powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i            
współpracownikami we wspólnym pożyciu albo są związani z nimi węzłem          
przysposobienialub kurateli. 

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

§ 4 Zasady Konkursu 

 
1. Konkurs polega na zgłoszeniu aplikacji z branży life science w jednej z czterech             

poniższych kategorii: 
 

a. Lider projektów B+R 
Celem konkursu w ramach tej kategorii jest promocja ciekawych, innowacyjnych          
oryginalnych projektów badawczo-rozwojowych z sektora life-science będących na        
wczesnych etapach realizacji (premiowana jest głównie oryginalność, innowacyjność        
pomysłu, globalny charakter potencjalnego produktu lub usługi będącej efektem         
realizacji projektu, potencjał rynkowy). Zgłaszane do konkursu projekty mogą być          
realizowane zarówno w instytucjach naukowych jak i w działach         
badawczo-rozwojowych istniejących firm, niebędących start-upami. Kapitułą konkursu       
przyjmuje zgłoszenia aktualnie realizowanych projektów B+R w sektorze life-sciences,         
ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych produktów mających zastosowania w        
ochronie zdrowia. Przyjmowane są zgłoszenia do konkursu z terenu krajów Europy           
Środkowej.  

 
b.  Lider Rynku  
W ramach tej kategorii nagrodzona będzie firma z sektora Life-science, mającą swoją            
siedzibę i prowadzącą działalność produkcyjną na terenie Polski lub kraju Europy           
Środkowej. Kapituła konkursu oceniać będzie przede wszystkim na: 

● wielkość rocznego obrotu i generowanego zysku, 
● zasięgu międzynarodowego, 
● wydatków na B+R, 
● budowania świadomego, szerokiego portfolio. 

c. Start-up 

Konkurs CE BioForum na start-up roku adresowany jest to firm, które realizują swoją             
prace na wytworzeniem i wdrożeniem innowacyjnego produktu biotechnologicznego,        



urządzenia medycznego, programu bioinformatycznego, a ich działalność ogranicza się         
do działalności badawczo-rozwojowej, przed osiągnięciem etapu wdrożenia, czyli        
prowadzenia działalności produkcyjnej i sprzedażowej gotowego produktu.  

d. Most Influential People in Central Europe Biotechnology 

W ramach CE BioForum 2020 jest możliwość przyznawania nagród indywidualnych,          
fundowanych np. przez poszczególnych sponsorów wybranym przez nich firmom czy          
zespołom naukowym. 

 

2. Zgłoszenie konkursowe przyjmowane są do dnia 27 listopada 2020 r., rozstrzygnięcie           
konkursu odbędzie się podczas CEBioForum 2020 w dniach 2 – 3 grudnia 2020 r. 

3. Uczestnik w razie zakwalifikowania do Konkursu jest zobowiązany przygotować         
prezentację, zawierającą następujące informacje: 

a. profil działalności firmy, 
b. informacje o innowacyjnym charakterze projektów wykazujące dlaczego       

projekt jest innowacyjny i jakie korzyści nieść będzie jego wdrożenie, 
c. skład zespołu projektowego i istotne kompetencje jego członków, 
d. opinie dwóch osób związanych ze środowiskiem life science, 
e. inne istotne dla oceny informacje lub wyniki projektu. 

4. Prezentacje zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową. Kapituła Konkursowa        
może zażądać dodatkowych informacji o zgłoszeniu. 

5. Kapitułę Konkursową powołuje Organizator. 
6. Powołana Kapituła Konkursu będzie liczyła od 5 osób do 10 osób, wśród których             

znajdą się m in. osoby o wyróżniającym się doświadczeniu i kompetencjach w            
dziedzinie biotechnologii, specjaliści z zakresu finansowania inwestycji i oceny         
potencjału komercjalizacyjnego, przedstawiciele środowiska biznesowego i      
naukowego. Pełny skład Kapituły Konkursowej zostanie ogłoszony w dniu         
rozpoczęciem CEBioForum 2020. 

7. Kryteria oceny obejmować będą: przedstawienie podstawowych informacji o        
projekcie, uzasadnienie innowacyjnego charakteru firmy, sposób prezentacji.       
Punktacja przyznawana przez Kapitułę Konkursową to od 0 pkt do 5 pkt.  

8. Materiały umieszczone przez Uczestnika Konkursu nie mogą naruszać praw innych          
osób, w szczególności praw autorskich, oraz być nośnikiem treści pornograficznych,          
treścio charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako           
naruszającedobre obyczaje. Dokonując zgłoszenia projektu, osoba zgłaszająca       
oświadcza, że wszelkie prawa do projektu wynikające z właściwych przepisów prawa           
polskiego lub prawa innych państw przysługują wyłącznie jemu lub zespołowi,          
projekt nie jest obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami osób trzecich w tym           
prawami rzeczowymi, roszczeniami z żadnego tytułu w tym z tytułu poręczenia lub            
zabezpieczenia. 

9. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika Konkursu         
nie będzie spełniało wymogów określonych w ust. 1 i 3 lub gdy osoba trzecia wystąpi               



do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw           
autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie konkursowe. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w         
Konkursie na każdym jego etapie. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie          
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub          
Regulaminem Konkursu, a także Uczestników, którzy, nie działają osobiście, ale          
przez osoby trzecie. 

12. Lista zwycięzców zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu         
wszystkich prezentacji. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który zdobędzie największą        
liczbę punktów przyznawanych przez Kapitułę Konkursu. Laureaci konkursu        
otrzymają nagrody opisane w § 5. 

13. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest             
możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części          
Nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości           
nagrody. 

§ 5 Nagrody 

1. Laureaci pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrody: 
● nagrody rzeczowe przygotowane przez Organizatora, 
● statutetkę Central European BioForum Award. 

2. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają        
wymianie na gotówkę. 

3. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania            
całego Konkursu. 

4. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu         
Konkursu. 

§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora,          
ul. Rewolucji 1905 r. 9/3u, 90-273 Łódź lub za pośrednictwem poczty e-mail na             
adres: info@cebioforum.com w terminie do 10.12.2020 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika         
Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia           
otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem        
poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia             
reklamacji. 

§ 7 Dane osobowe 



1. Administratorem danych osobowych jest 8Business Spółka z ograniczoną        
odpowiedzialnością̨, z siedzibą w Łodzi (Rewolucji 1905 r. 9/3u, 90-273 Łódź́).           
Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w          
Rozporządzeniu 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 dyrektywy 95/46/WE (RODO).  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą̨ przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz           
w celach administracyjnych Organizatora oraz w zakresie marketingu i promocji. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w            
konkursie.  

4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Uczestnikom konkursu         
przysługuje:  

a. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia          
RODO, 

b. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia          
RODO,  

c. prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia          
RODO, 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18          
Rozporządzenia RODO, 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na         
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 

f. prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia          
RODO.  

 
5. Dane Uczestników konkursu pochodzą z Zgłoszenia konkursowego. Kategorie        

danych osobowych zostały wskazane w Zgłoszeniu konkursowym. 
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego        

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu           

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  
8. Dane uczestników konkursu będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji          

wyżej określonych celów.  
9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu         

odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na               
przetwarzanie danych osobowych przysługuje, Uczestnikowi konkursu przysługuje       
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

 

§ 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych 

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zgłoszenia       
Konkursowego Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone         
prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego. Uczestnik zapewnia, iż         
Zgłoszenie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub         
fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy          
którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik        
zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w           
szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób         



trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych. Uczestnik dokonując           
Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji       
na korzystanie z tekstu zgłoszonej odpowiedzi (w całości lub w jakiejkolwiek części)            
na terytorium Polski i całego Świata, na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania             
sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, a w szczególności do: 

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji,         
Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach           
społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych, 

b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w        
formiedruków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie,        
wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 

c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego             
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach               
telefonii mobilnej i innych sieciach 

2. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa          
prawo własności Zgłoszenia Konkursowego oraz autorskie prawa majątkowe do         
ZgłoszeniaKonkursowego jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w          
niniejszym § 8 na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń             
ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. 

3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie        
oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do występowania w          
jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych. 

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem,           
dla którego nagrodzone Zgłoszenia Konkursowego zostaną wykorzystane oraz że         
wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora.         
W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa            
połączenie Zgłoszenia Konkursowego z innymi utworami lub dziełami nie mającymi          
charakteru Zgłoszenia Konkursowego, usunięcie fragmentów Zgłoszenia      
Konkursowego lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie          
Zgłoszenia Konkursowego obok lub w sąsiedztwie innych ZgłoszeniaKonkursowego. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on          
także dostępny na następujących stronach internetowych:  www.cebioforum.com. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają         
warunki określone w Regulaminie. 

 
 


