
  

KONKURS 

„INNOWATOR INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ” 

 

REGULAMIN   
  

  

§ 1. CEL KONKURSU  

Konkurs ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym 

wykorzystujących nowoczesne technologie, kreujące nowe produkty i tworzące nowe miejsca pracy w obszarze technologii 

medycznych.   

 

  

§ 2. ORGANIZATORZY  

Organizatorami konkursu są Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Yoshi Private Investement SA (dalej zwanymi 

łącznie Organizatorem). 

  

  

§ 3. TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU  

3.1.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017r. do 20 października 2017 r., a prezentacje finalistów 

oraz ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi w ramach 6 edycji Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical 

Engineering – IiBE’2017”, która odbędzie się w dniach 19-20.10.2017 r. w Zabrzu.   

3.2.  Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej konferencji „Innovations in Biomedical 

Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl). 

  

  

§ 4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

4.1. Uczestnikiem konkursu „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może 

zostać każda osoba fizyczna lub prawna albo zespół osób chcących zaprezentować innowacyjne pomysły w obszarze technologii 

medycznych.  

4.2. „Formularz zgłoszeniowy” oraz Skrócony Biznes Plan (SBP) wraz z prezentacją multimedialną należy dostarczyć:  

• osobiście: Politechnika Śląska, Wydział  Inżynierii  Biomedycznej, ul. Roosevelta 40  p.004, 41-800 Zabrze, 

• listem poleconym na adres: Politechnika Śląska, Wydział  Inżynierii  Biomedycznej, ul. Roosevelta 40  p.004, 41-800 Zabrze, 

• elektronicznie na adres mailowy: konkurs@iibe.pl.  

z dopiskiem „Innowator Inżynierii Biomedycznej”.   

4.3. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia pocztą elektroniczną.   

4.4. Jury konkursu (dalej zwane „Jury”) oceni zgłoszenia pod względem zgodności z celami konkursu i wybierze finalistów, którzy 

w trakcie sesji konkursowej konferencji „Innovations in Biomedical Engineering” zaprezentują swoje opracowania.  

   

  

§ 5. TERMINY ZGŁOSZEŃ   

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017r. do 20 października 2017 r. w dwóch etapach:  

• Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 20 marca 2017 r. do dnia 8 września 2017r. 

Zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są dostarczyć formularz zgłoszeniowy, Skrócony Biznes Plan (SBP) oraz 

prezentację multimedialną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017r. do godziny 15.00. Zgłoszone aplikacje 

będą przedmiotem wstępnej oceny Jury. Wykaz osób/zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej konferencji „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl) 

do dnia 22 września 2017r.  

• Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 19-20 października 2017r. w trakcie konferencji „Innovations 

in Biomedical Engineering – IiBE’2017”. Finaliści, w trakcie specjalnej sesji konkursowej zaprezentują swoje SBP wraz z 

prezentacją multimedialną, które będą przedmiotem oceny Jury. Ostateczne wyniki konkursu i przyznanie nagród nastąpi 

podczas uroczystości zakończenia konferencji w dniu 20 października 2017 r. 

   

   

§ 6. OCENA JURY KONKURSU  

 

Do oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wytypowania laureatów konkursu zostanie powołane Jury, którego członkami będą 

przedstawiciele Organizatora konkursu, Komitetu Naukowego i Rady Programowej konferencji „Innovations in Biomedical 

Engineering – IiBE’2017”.  

  

  



§ 7. ZACHOWANIE POUFNOŚCI  

Organizator konkursu, jak i członkowie Jury i inne osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zachowania poufności informacji 

dotyczących zgłaszanych na konkurs pomysłów. Przestrzegane będą także zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.  

  

  

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  

Nadesłane do konkursu zgłoszenia muszą spełniać wymóg oryginalności, innowacyjności i indywidualności działań twórczych 

Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich i praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłane na 

konkurs zgłoszenia nie będą zwracane Uczestnikom.  

  

  

§ 9. NAGRODY  

9.1 Pula nagród konkursowych obejmuje: 

• I miejsce – komputer przenośny,  

• II miejsce – nagroda rzeczowa, 

• III miejsce – nagroda rzeczowa. 

9.2. Dodatkowo finaliści mogą otrzymać pomoc w zakresie komercjalizacji zgłoszonych pomysłów. 

  

  

 § 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę i inne instytucje dostarczające 

przesyłki.  

10.2. O zachowaniu ważnego terminu decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania poczty elektronicznej.  

10.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i organizatora konferencji wyłącznie na potrzeby niniejszego 

konkursu i z zachowaniem zasad poufności.  

10.4. Organizator ma prawo dokonania zmian porządkowych w niniejszym Regulaminie.  

10.5. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany istotnych terminów zawartych w Regulaminie.  

10.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów oraz wyników konkursu w celach promocyjnych.   

   


