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REGULAMIN KONKURSU 

TECHNOTALENT 2019 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu Technotalent 2019 jest Fundacja Technotalenty, z siedzibą  

przy ul. Adama Mickiewicza 95 F, 15- 257 Białystok, KRS: 0000497938, NIP: 9662091495. 

2. Współorganizatorami konkursu są: Izba Przemysłowo – Handlowa w Białystoku, z siedzibą przy 

ul. Antoniukowskiej 7, 15-740 Białystok, KRS: 0000019566, NIP: 5421000158 dalej zwana Izbą 

Przemysłowo – Handlową w Białymstoku; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 

Akcyjna z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, KRS 0000026438, NIP 5250007738 

dalej zwaną PKO Bankiem Polskim. 

3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs Technotalent 2019 mieści się w dziedzinie nauki i przyczyni się do promocji osiągnięć 

naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy 

między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub z innej przyczyny dotyczącej 

kwestii harmonogramu lub miejsca poszczególnych etapów Konkursu. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu przebiegu Konkursu jak i miejsca będą zamieszczone na 

stronie internetowej Konkursu (http://technotalenty.pl/konkurs2019/). 

§ 2 

  Definicje 

Określenia i sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

1. Konkurs -  konkurs Technotalent 2019. 

2. Organizator- Fundacja Technotalenty. 

3. Współorganizatorzy – Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, PKO Bank Polski S.A.. 

4. Formularz zgłoszeniowy - dokument opublikowany na stronie Konkursu, stosowany przez 

Organizatora jako element zgłoszenia do Konkursu, wypełniany przez Uczestników, mający na 

celu zadeklarowanie chęci uczestnictwa, a także służący przekazaniu podstawowych informacji 

na temat osoby/osób zgłaszających się do Konkursu, jak i na temat  

zgłaszanego projektu.  
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5. Uczestnik – osoba lub zespół osób,  które zadeklarują udział w  Konkursie, posiadają prawo 

własności intelektualnej do projektu zgłaszanego w Konkursie, są związane poprzez miejsce 

urodzenia, zatrudnienia, nauki lub zamieszkania z regionem północno-wschodniej Polski*  

(w przypadku zespołu co najmniej jedna osoba) oraz wypełnią kompletnie Formularz 

zgłoszeniowy oraz udostępnią film albo prezentację konkursową. Uczestnik musi być w wieku 

od 18 do 35 lat (rocznikowo). Możliwy jest udział niepełnoletnich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, jeżeli są członkami zespołu, którego lider w dniu złożenia projektu jest 

pełnoletni i w wieku do 35 lat (rocznikowo). 

6. Zgłoszenie – wypełniony Formularz zgłoszeniowy oraz film albo prezentacja konkursowa, 

przedstawiająca projekt zrealizowany, będący w trakcie realizacji albo planowany do realizacji, 

które świadczą o uzdolnieniach Uczestnika. 

7. Film lub prezentacja konkursowa – film lub prezentacja w dowolnej formie przedstawiająca 

zrealizowany, realizowany lub planowany do realizacji projekt Uczestnika, świadczący o jego 

uzdolnieniach.  

8. Kategorie konkursu: 

1) Kategorie główne – kategorie, do których zgłaszane są projekty Uczestników 

Konkursu: „Technika”, „Biznes”, „Wyzwanie Społeczne”, „Design”.  

2) Kategorie horyzontalne akademickie - kategorie, do których mogą być zgłaszane 

projekty Uczestników Konkursu: „Technotalent Politechniki Białostockiej 2019”, 

„Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019”. 

9. Kapituła Konkursu, dalej zwana także Kapitułą - gremium utworzone w celu dokonania oceny 

nadesłanych do Konkursu zgłoszeń i kwalifikacji wybranych Uczestników Konkursu do 

kolejnych jego etapów. Skład osobowy Kapituł w kategoriach: „Technika”, „Wyzwanie 

Społeczne”, „Biznes”, „Design” powoływany jest przez Organizatora, natomiast w kategoriach: 

„Technotalent Politechniki Białostockiej 2019” oraz „Technotalent Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku 2019” Kapituły powoływane są przez fundatorów nagród w danych kategoriach 

w porozumieniu z Organizatorem. W każdej kapitule zasiądą co najmniej 3 osoby. 

10. Lider – osoba pełnoletnia do 35 lat rocznikowo, będąca Uczestnikiem Konkursu i stojąca na 

czele zespołu zgłoszonego do Konkursu. 

11. Opiekun – osoba pełnoletnia będąca nauczycielem sprawująca opiekę nad zespołem 

uczestników zgłoszonych do Konkursu. 

12. Projekt – pomysł lub projekt zrealizowany, będący w trakcie realizacji albo planowany 

do realizacji, który świadczy o uzdolnieniach Uczestnika. 

13. PB – Politechnika Białostocka. 

14. UMB – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 
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II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I SELEKCJI PROJEKTÓW 

§ 3 

Rodzaje Projektów kwalifikujących się do udziału w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział Uczestnicy, którzy nadeślą Zgłoszenie za pomocą Formularza 

zgłoszeniowego, w którym zaprezentują Projekt w formie Filmu lub prezentacji konkursowej. 

2. Projekty są zgłaszane w czterech głównych Kategoriach Konkursu:  

a) „Technika” - Projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem 

technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii; 

b) „Wyzwanie Społeczne” - Idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną 

technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, 

gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne; 

c) „Biznes” - Projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest 

nowoczesna technologia. 

d) „Design” - Projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań 

projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii lub nowych surowców. 

3. Projekty mogą być również zgłoszone w Kategoriach horyzontalnych akademickich:  

a)  „Technotalent Politechniki Białostockiej 2019” – projekt nowego wynalazku/produktu/usługi 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wykonany i zgłoszony przez studentów, 

absolwentów, doktorantów lub pracowników Politechniki Białostockiej, lub 

b) „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019” - projekt 

wynalazku/produktu/usługi z wykorzystaniem elementów technicznych, wykonany i zgłoszony 

przez studentów, absolwentów, doktorantów lub pracowników Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku. 

4. W jednym Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik może zgłosić Projekt w dowolnej liczbie 

Kategorii: „Technika”, „Biznes”, „Wyzwanie Społeczne”, „Design”, „Technotalent Politechniki 

Białostockiej 2019”, „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019”. 

5. Projekt zgłoszony do Konkursu nie może być Projektem, który był lub jest  

skomercjalizowany, tj. nie zostały przekazane prawa własności intelektualnej na rzecz 

podmiotu trzeciego w postaci patentu lub licencji, nie zostały wniesione do spółki aportem lub 

poprzez podniesienie kapitału zakładowego oraz produkt/usługa nie jest dostępny 

w sprzedaży. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić fakt braku komercjalizacji  

w Formularzu zgłoszeniowym. 
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6. Warunek związku Uczestnika Konkursu z regionem północno-wschodniej Polski,  

o którym mowa w § 2 pkt. 5, może zostać zweryfikowany na etapie kwalifikacji  

do II etapu Konkursu. Uczestnik może być zobowiązany przez Organizatora  

do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego jego związek z regionem 

północno-wschodniej Polski. 

§ 4 

Zasady zgłoszeń do Konkursu 

1. Organizator rozpowszechnia informacje o możliwości uczestniczenia w Konkursie 

 i o sposobie składania Zgłoszeń poprzez stronę internetową Konkursu i inne  

działania promocyjne. 

2. Na stronie internetowej Konkursu publikowany jest harmonogram, który zawiera: 

a/ początek przyjmowania Zgłoszeń  

b/ zamknięcie przyjmowania Zgłoszeń   

c/ ogłoszenie listy finalistów 

d/ warsztaty i mentoring  

e/ Finały Konkursu  

f/ Gala finałowa 

3. Uczestnik deklaruje chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza 

zgłoszeniowego na stronie internetowej Konkursu, do którego dołączy link do Filmu lub 

prezentacji konkursowej. 

4. Uczestnik zobowiązany jest również do złożenia stosownych oświadczeń będących częścią 

Formularza zgłoszeniowego, a także do akceptacji Regulaminu Konkursu. Uczestnik Konkursu 

wypełniając i przesyłając Formularz zgłoszeniowy składa oświadczenie, iż zapoznał się 

z Regulaminem Konkursu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zawartych w Formularzu zgłoszeniowym na potrzeby Konkursu, w celach promocji 

Konkursu oraz Organizatora i Współorganizatorów Konkursu oraz w celach realizacji zadań 

statutowych Fundacji Technotalenty. 

5. W przypadku zgłoszenia zespołu w Kategoriach horyzontalnych akademickich, Uczestnicy są 

zobowiązani do wypełnienia wykazu członków zespołu autorskiego zawartego w Załączniku  

nr 1 i przesłania razem z Formularzem zgłoszeniowym. 

6. Organizator prowadzi rejestr wpływu Formularzy zgłoszeniowych, oznaczając w nim datę 

wpływu Formularzy zgłoszeniowych do Organizatora oraz nadając zgłaszanym Projektom 

oznaczenie rejestracyjne stanowiące kod, pod którym Uczestnik będzie identyfikowany 

w całym okresie realizacji Konkursu. 
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7. Uczestnicy Konkursu składając Formularz zgłoszeniowy wyrażają zgodę na utrwalenie lub 

zwielokrotnianie Filmu lub prezentacji konkursowej techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową i każdą inna znaną techniką przez Organizatora lub 

Współorganizatora oraz na upowszechnianie przez Organizatora lub Współorganizatora Filmu 

lub prezentacji konkursowej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tak, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celach promocyjnych 

związanych z Konkursem. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania 

o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu Filmu lub prezentacji konkursowej. 

 

§ 5 

Przebieg Konkursu 

1. Konkurs będzie realizowany w formule etapowej. 

2. Kapituły, przy ocenie biorą pod uwagę najlepsze, ich zdaniem, projekty pod względem poziomu 

zaawansowania technologicznego, innowacyjności, oryginalności, designu oraz możliwość 

komercjalizacji. 

3. Kapituły konkursowe będą powołane niezależnie w każdej z 6 Kategorii konkursowych 

i tworzyć je będą specjaliści w danej dziedzinie, tj. pracownicy naukowi, przedstawiciele 

instytucji i organizacji wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność, przedstawiciele firm.  

4. Wszyscy Uczestnicy Konkursu będą mieli szansę być objęci „Programem wsparcia 

Technotalentów” realizowanym przez Organizatora. O kwalifikacji do programu wsparcia 

zdecyduje właściwa Kapituła, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. 

 

I ETAP 

5. W I etapie Konkursu dokonuje się weryfikacji i sprawdzenia pod względem formalnym 

nadesłanych Zgłoszeń. Sprawdzenia dokonuje Organizator. 

6. Organizator przesyła sprawdzone projekty do kapituł konkursu w poszczególnych kategoriach. 

7. Wyniki przeprowadzonej oceny zawartości Zgłoszeń, są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

II ETAP 

8. Właściwe Kapituły wybiorą maksymalnie po 5 Projektów w każdej z kategorii konkursu, które 

zakwalifikują do III etapu Konkursu (finału). Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do III etapu 

Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą e-mailową, a lista finalistów zostanie 

opublikowana na stronie internetowej Konkursu. 
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9. Kapituły konkursowe oprócz Projektów finałowych wybiorą również maksymalnie 5 projektów, 

które znajdują się na liście rezerwowej. 

10. W przypadku rezygnacji finalisty z uczestnictwa w finale Konkursu, Kapituła właściwej kategorii 

wybiera projekt z listy rezerwowych. 

11. Każdy Uczestnik zakwalifikowany do III etapu Konkursu zwany dalej Finalistą Konkursu oraz 

każdy uczestnik z list rezerwowych może skorzystać ze szkoleń (warsztatów), które pomogą 

mu przygotować autoprezentację finałową.  Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy. 

III ETAP (FINAŁ) 

12. W III etapie Konkursu finaliści zaprezentują się przed Kapitułą właściwej kategorii i zaproszoną 

na finały Konkursu publicznością. 

13. Kapituły po etapie finałowym wyłonią zwycięzców/laureatów Konkursu.  

14. Ogłoszenie listy nagrodzonych w  Konkursie nastąpi w trakcie Gali finałowej. 

15. Informacja o wynikach Konkursu zostanie również zamieszczona na stronie  

internetowej Konkursu oraz fanpage’u Fundacji Technotalenty na Facebooku. 

 

III. NAGRODY 

§ 6 

1. Wysokość nagrody głównej w kategoriach „Technika”, „Wyzwanie Społeczne”, „Biznes” 

i „Design” wynosi 11 111,00 złotych każda. Z powyższej kwoty zostanie pobrany przez 

Organizatora, Współorganizatorów lub Fundatora nagrody 10 %  zryczałtowany podatek 

dochodowy od osób fizycznych. Po potrąceniu podatku kwota nagrody będzie wynosić 10 000 

złotych do wypłaty dla zwycięzców w każdej z czterech Kategorii konkursowych.  

Fundatorem nagrody głównej w kategorii „Technika” jest Izba Przemysłowo – Handlowa 

w Białymstoku, w kategorii „Biznes” – Narodowy Bank Polski oraz PKO Bank Polski, w kategorii 

Wyzwanie Społeczne – Santander Bank Polska SA oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 

w Białymstoku, w kategorii „Design” – TOBO Datczuk Spółka Jawna. 

2. Wysokość nagrody w Kategoriach horyzontalnych akademickich: „Technotalent Politechniki 

Białostockiej 2019” oraz „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019” 

wynosi 5 556 złotych każda. Z powyższej kwoty zostanie pobrany przez Organizatora, 

Współorganizatorów lub Fundatora nagrody 10 %  zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

fizycznych. Po potrąceniu podatku kwota nagrody będzie wynosić 5 000 złotych do wypłaty dla 

zwycięzców w każdej z dwóch Kategorii konkursowych.  

Fundatorem nagrody horyzontalnej, w kategorii „Technotalent Politechniki Białostockiej 2019” 

– Politechnika Białostocka, w kategorii „Technotalent Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku 2019” – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. 
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3. Fundacja Technotalenty odrębnie od pozostałych fundatorów wyłoni najlepszy jej zdaniem 

Projekt uczniowski i przyzna nagrodę finansową w wysokości 1 500 zł do wypłaty. 

Zespół kwalifikujący się do nagrody dla najlepszego zespołu uczniowskiego musi składać się 

wyłącznie z uczniów. Poprzez uczniów rozumie się osoby posiadające status ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej w trakcie prac nad Projektem i jego prezentacją w trakcie Konkursu, przy 

czym za ucznia uważa się również absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej (w tym studenta), 

który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku szkolnym 2018/2019, a przed ukończeniem 

szkoły ponadgimnazjalnej pracował nad Projektem. Fundatorem nagrody jest Narodowy Bank 

Polski. 

4. Nagrodę specjalną, finansową w wysokości 1 500 zł do wypłaty otrzyma opiekun/opiekunowie 

(będący/będących nauczycielem/nauczycielami) uczestnika/zespołu, który otrzyma nagrodę. 

W przypadku, gdy nagrodzeni nie zgłoszą opiekuna/opiekunów projektu, nagroda, o której 

mowa w tym punkcie zostanie przyznana zespołowi uczniowskiemu, który otrzyma nagrodę 

dla najlepszego zespołu uczniowskiego. Fundatorem nagrody jest Narodowy Bank Polski. 

5. Podatek od nagród w Konkursie zostanie przekazany na rachunek bankowy właściwego urzędu 

skarbowego. Wypłata nagród nastąpi w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników podczas Gali 

Finałowej, na rachunek wskazany przez zwycięzców w specjalnym oświadczeniu. 

 

§7 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja 

Technotalenty, przy ul. Adama Mickiewicza 95F, 14-257 Białystok. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-

mail fundacja@technotalenty.pl 

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane : 

a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  

b) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, 

c) w celach marketingowych, 

d) w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. 
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5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych 

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7.  Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail, 

c) numer telefonu, 

d) miejsce nauki. 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:  

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),  

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),  

c) data urodzenia,  

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,  

e) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).  

9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przewidzianych przepisami prawa, kapitule konkursowej oraz partnerów Fundacji 

Technotalenty w zakresie zadań statutowych. Odbiorcami danych osobowych zwycięzców 

będą Fundatorzy nagród. 

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
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osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c)  nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§7 

1. Uregulowania odrębne w Kategoriach horyzontalnych akademickich: „Technotalent 

Politechniki Białostockiej 2019” znajdują się w Załączniku nr 2, „Technotalent Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku 2019” w Załączniku nr 3. 

2. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na udział w Konkursie. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

* Obszar województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Technotalent 2019” 

 

Wykaz członków zespołu autorskiego 

 

Nazwa projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………….… 

Kategoria konkursowa: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

L.p. Nazwisko i imię 

Charakter udziału  

w pracy, procentowy 

udział w projekcie* 

Podpis 

    

    

    

    

    

100%  

 

 

.......................................  

miejscowość, data  

 

 

*Określenie udziału w projekcie będzie miało zastosowanie do określenia wartości przysługującej nagrody. 
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Załącznik nr 2 do 

REGULAMINU KONKURSU 

TECHNOTALENT 2019 

 

I. Uregulowania odrębne dotyczące Kategorii horyzontalnej 

„Technotalent Politechniki Białostockiej 2019” 

 

§ 1 

1. „Technotalent Politechniki Białostockiej 2019”, w skrócie „Technotalent PB 2019” jest 

oddzielną Kategorią horyzontalną Konkursu Technotalent 2019. 

2. Zasady Konkursu w Kategorii „Technotalent PB 2019” określone są w niniejszym załączniku, 

a w sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady określone w pozostałych działach 

regulaminu Konkursu Technotalent 2019. 

3. Celem Kategorii „Technotalent PB 2019” realizowanej pod patronatem Politechniki 

Białostockiej jest: 

a) wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań przemysłowych i rozwojowych, 

realizowanych przez studentów i pracowników Politechniki Białostockiej,  

b) inicjowaniu współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Uczelni. 

4. Uczestnikami w kategorii „Technotalent PB 2019” mogą być wyłącznie pracownicy Politechniki 

Białostockiej posiadający umowę o pracę lub akt mianowania, absolwenci oraz studenci 

studiów I, II i III stopnia realizowanych na Politechnice Białostockiej, którzy nie ukończyli 

35 roku życia rocznikowo. Warunek będzie weryfikowany na etapie kwalifikacji do II etapu 

Konkursu. Uczestnik może być zobowiązany przez Organizatora do przedstawienia stosownego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie umowy o pracę lub statusu studenta Politechniki 

Białostockiej. Student, absolwent lub pracownik Politechniki Białostockiej, który ukończył 

35 rok życia rocznikowo może wziąć udział w Konkursie w charakterze opiekuna Projektu. 

5.  Do konkursu w kategorii „Technotalent PB 2019” mogą zgłaszać się zespoły lub pojedyncze 

osoby.  

6. W przypadku zespołów studenckich wymagane jest zgłoszenie opiekuna projektu będącego 

pracownikiem Politechniki Białostockiej. W skład zespołu studenckiego musi wchodzić co 

najmniej jeden student Politechniki Białostockiej.  W przypadku indywidualnego Zgłoszenia 
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złożonego przez studenta Politechniki Białostockiej wymagane jest również zgłoszenie 

opiekuna projektu będącego pracownikiem Politechniki Białostockiej.  

7. Zgłoszenie udziału w Kategorii „Technotalent PB 2019” nie ogranicza możliwości udziału 

w innych Kategoriach Konkursu Technotalent 2019. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej 

(Dziekana/Dyrektora Jednostki) wykonywania prac zgłaszanych w Konkursie związanych 

z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej i zaplecza administracyjnego i technicznego 

jednostki. 

9. Kapitułę w kategorii „Technotalent PB 2019” powołuje Rektor Politechniki Białostockiej 

w porozumieniu z Zarządem Organizatora.  

10. Procedurę oceny projektów ustala Kapituła konkursowa Politechniki Białostockiej. 

11. Wypłata nagrody w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 nastąpi w terminie 

21 dni od dnia otrzymania, przez Politechnikę Białostocką od organizatora konkursu, danych 

zwycięzcy koniecznych do przelewu. 
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Załącznik nr 3 do 

REGULAMINU KONKURSU 

TECHNOTALENT 2019 

 

I. Uregulowania odrębne dotyczące Kategorii horyzontalnej 

„Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019” 

 

§ 1 

1. „Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019”, w skrócie „Technotalent UMB 

2019” jest oddzielną Kategorią horyzontalną Konkursu Technotalent 2019. 

2. Zasady Konkursu w Kategorii „Technotalent UMB 2019” określone są w niniejszym załączniku, 

a w sprawach nieuregulowanych stosuje się zasady określone w pozostałych działach 

regulaminu Konkursu Technotalent 2019. 

3. Celem Kategorii „Technotalent UMB 2019” realizowanej pod patronatem Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku jest: 

a) wsparcie procesu komercjalizacji wyników badań przemysłowych i rozwojowych, 

realizowanych przez studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  

b) inicjowaniu współpracy środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Uczelni. 

4. Uczestnikami w kategorii „Technotalent UMB 2019” mogą być wyłącznie pracownicy 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiadający umowę o pracę lub akt mianowania, 

absolwenci oraz studenci studiów I, II i III stopnia realizowanych na Uniwersytecie Medycznym 

w Białymstoku, którzy nie ukończyli 35 roku życia rocznikowo. Warunek będzie weryfikowany 

na etapie kwalifikacji do II etapu Konkursu. Uczestnik może być zobowiązany przez 

Organizatora do przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie umowy 

o pracę lub statusu studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Student, absolwent 

lub pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który ukończył 35 rok życia 

rocznikowo może wziąć udział w Konkursie w charakterze opiekuna Projektu. 

5.  Do konkursu w kategorii „Technotalent UMB 2019” mogą zgłaszać się zespoły lub pojedyncze 

osoby.  

6. W przypadku zespołów studenckich wymagane jest zgłoszenie opiekuna projektu będącego 

pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W skład zespołu studenckiego musi 
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wchodzić co najmniej jeden student Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  W przypadku 

indywidualnego Zgłoszenia złożonego przez studenta Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku wymagane jest również zgłoszenie opiekuna projektu będącego pracownikiem 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  

7. Zgłoszenie udziału w Kategorii „Technotalent UMB 2019” nie ogranicza możliwości udziału 

w innych Kategoriach Konkursu Technotalent 2019. 

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest uzyskanie akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej 

(Dziekana/Dyrektora Jednostki) wykonywania prac zgłaszanych w Konkursie związanych 

z wykorzystaniem infrastruktury laboratoryjnej i zaplecza administracyjnego i technicznego 

jednostki. 

9. Kapitułę w kategorii „Technotalent UMB 2019” powołuje Rektor Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku w porozumieniu z Zarządem Organizatora.  

10. Procedurę oceny projektów ustala Kapituła konkursowa Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku. 

 

 

 
 

 


