
Regulamin programu indywidualnego wsparcia w działaniach edukacyjnych „Karta benefitów”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa w programie wsparcia

w działaniach edukacyjnych „Karta benefitów” (dalej: „Karta Benefitów” lub „Program”).

2. Organizatorem Wydarzenia jest Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, będący sekcją Centrum

Współpracy i Dialogu – jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą
w Warszawie (00-927) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

3. Definicje użyte w dalszej części Regulaminu:

1) Organizator – podmiot określony w § 1 ust. 2;

2) Projekt – pomysł na produkt, usługę lub inne innowacyjne rozwiązanie, mogące znaleźć
zastosowanie w rozwiązaniu danego problemu, usprawnienia lub ulepszenia istniejących już
procesów;

3) Program/Karta benefitów – zbiór usług indywidualnego wsparcia eksperckiego, zniżek na

wybrane usługi lub innych form wsparcia Projektów w ramach regulaminowej działalności

Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego;

4) Uczestnik – Uczestnik Inkubatora UW (w rozumieniu Regulaminu korzystania z oferty

Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego), który został zakwalifikowany przez Organizatora

do udziału w Programie lub uczestniczy w innych działaniach Organizatora i spełnia

wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem, posiada pełną zdolność do

czynności prawnych.

§ 2 CELE PROGRAMU

1. Celem Programu jest:

a) inkubowanie przedsiębiorstw tworzonych przez Uczestników poprzez indywidualne

wsparcie Projektów na wczesnym etapie rozwoju przy wykorzystaniu zasobów własnych

Organizatora oraz ekspertów zewnętrznych i partnerów;

b) podniesienie zainteresowania przedsiębiorczością, projektami praktycznymi, prowadzeniem

własnej działalności gospodarczej przez środowisko akademickie Uniwersytetu

Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

c) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu

Warszawskiego;

d) promocja Uczestników i ich Projektów.

§ 3 ZASADY KWALIFIKACJI

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest odbycie przez Uczestnika co najmniej jednej

konsultacji z przedstawicielem Organizatora oraz pozytywne przejście weryfikacji Projektu do

uczestnictwa w Programie.

2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania konta w serwisie iuw.edu.pl w celu zapisania się na

konsultacje wskazane w ust. 1.
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3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. Niezbędne jest jednak aby Uczestnik

posiadał dostęp do internetu, urządzenie z możliwością wyświetlania i wysłania treści

multimedialnych wraz z kamerą oraz aktywną pocztę e-mail.

§ 4 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

1. Program prowadzony jest w trybie ciągłym w trybie stacjonarnej oraz on-line, w zależności od

formy udzielanego wsparcia.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia zapotrzebowania na konsultacje eksperckie (bądź inną
formę indywidualnego wsparcia Projektu) przedstawicielowi Organizatora na adres

karta.benefitow@inkubator.uw.edu.pl lub w trakcie konsultacji.

3. Projektowi (prowadzonemu przez jednego lub więcej Uczestników) pracującym nad jednym

Projektem przysługuje w ramach Programu nie więcej niż 20 godzin konsultacji, chyba, że

szczegółowy regulamin danego działania Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego stanowi

inaczej.

4. Jako godzina konsultacji rozumiany jest czas jednej godziny zegarowej (+/- 15 minut).

5. Zapisanie się na działania z Programu jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w

wyznaczonym terminie i formie.

6. Uczestnik ma prawo wypisać się z konsultacji w Programie poprzez wiadomość e-mail wysłaną
na adres karta.benefitow@inkubator.uw.edu.pl na 24 godziny przed planowanym terminem

konsultacji.

7. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ust. 5 Organizator zastrzega sobie prawo do

zawieszenia Uczestnikowi możliwości korzystania z oferty Inkubatora UW na 14 dni

kalendarzowych oraz odjęcia zaplanowanej liczby konsultacji z dostępnego limitu.

8. W uzasadnionych przypadkach, w przypadku wielokrotnych naruszeń (min. 3-krotnego)

Regulaminu, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z możliwości

korzystania z oferty Inkubatora UW w formie nałożenia blokady na Konto Uczestnika (w

rozumieniu Regulaminu korzystania z oferty Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego).

9. W przypadku działań innych niż konsultacje eksperckie, zasady działania danej formy wsparcia

określają odrębne ustalenia w formie pisemnej.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna oferta wsparcia indywidualnego w Programie dostępna jest u przedstawiciela

Organizatora w czasie przeprowadzanych konsultacji, określony w § 1 ust. 1.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Organizatora

(iuw.edu.pl).

3. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu.

Interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Organizatora.

4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Programu, bądź zmiany z

przyczyn niezależnych od Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Regulamin korzystania z oferty

Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim i

obowiązujące przepisy prawa powszechnego.
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