WNIOSEK
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….....................................................................................................
(imię i nazwisko oraz nazwa Przedsiębiorcy)
wnoszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w specjalistycznym programie doradztwa pn. „Starter Rocket”
mającym na celu przyspieszenie procesu komercjalizacji produktu lub usługi firm technologicznych, w tym
Startupów, na rynkach zagranicznych, w terminach: 22.09.2017, 23.09.2017, 24.09.2017, 01.10.2017, 08.10.2017,
15.10.2017, 22.10.2017, 28.10.2017 organizowanym przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, odbywającym się
w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter przy ul. Lęborskiej 3b, w Gdańsku, realizowanym kompatybilnie
i równolegle do ustrukturyzowanego, specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe
podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w tym Startupów w wariancie tematycznym: „USA
& China Gate”, odbywającego się w terminie 29.09.2017 r. – 21.10.2017 r., realizowanego w ramach Projektu
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2
Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na:
1. przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu - zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
2. nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Programu, w szczególności celem ich
promocji - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880.), a także na publikację przez Organizatora ewentualnych
artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po Programie, jeżeli
działania te mają na celu promowanie Programu lub Uczestnika.

Złożenie niniejszego Wniosku o udział w Programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków
Uczestnictwa w Programie pn. “Starter Rocket”.

………………………………….………………………………………….
Data, czytelny podpis składającego Wniosek*

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Programie pn. „Starter Rocket”
§1
Informacje Wstępne
1.

Definicje:
1) Program - specjalistyczny program doradztwa pn. „Starter Rocket” ,mający na celu przyspieszenie procesu komercjalizacji produktu lub usługi
firm technologicznych, w tym Startupów, na rynkach zagranicznych, w terminach: 22.09.2017, 23.09.2017, 24.09.2017, 01.10.2017,
08.10.2017, 15.10.2017, 21.10.2017, 28.10.2017 organizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, odbywający się w Gdańskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter przy ul. Lęborskiej 3b, w Gdańsku, realizowany kompatybilnie i równolegle do ustrukturyzowanego,
specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w
tym Startupów w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, odbywającego się w terminie 29.09.2017 r. – 21.10.2017 r., realizowanego
w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3
Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2) Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000234045, NIP 583-290-74-40.
3) Uczestnik – Przedsiębiorca ( firma technologiczna w tym Startup ) zakwalifikowany i biorący udział w programie ustrukturyzowanego,
specjalistycznego programu seminariów mającego na celu kompleksowe podnoszenie kompetencji eksportowych firm technologicznych, w
tym Startupów w wariancie tematycznym: „USA & China Gate” , o którym mowa w pkt. 1) niniejszego paragrafu, który złożył wniosek o udział
w Programie.
2. Udział w Programie ma charakter bezpłatny z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 – 4 niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
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§2
Zobowiązania Uczestników Programu
Uczestnik zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w przygotowanym przez Organizatora Programie zgodnie z Harmonogramem dostępnym na
stronie www.starterrocket.co.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu Programu, co do merytorycznego zakresu zagadnień realizowanych w danym dniu.
Harmonogram Programu stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Programie pn. „Starter Rocket”.
§3
Ochrona danych osobowych i ochrona wizerunku Uczestnika
W trakcie trwania Programu będą wykonywane zdjęcia i nagrania dźwięku i obrazu. Nagrania i zdjęcia ukazujące logotypy, znaki handlowe
Uczestników mogą być używane w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu.
Uczestnik oświadcza, że wszystkie elementy graficzne, projekty oraz zdjęcia przekazane przez Uczestnika do Organizatora stanowią materiał
oryginalny, do którego prawa przysługują Uczestnikowi.
Uczestnik, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu - zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Uczestnik, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby realizacji Programu, w szczególności celem ich promocji
- zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880.), a także na
publikację przez Organizatora ewentualnych artykułów prasowych, zdjęć, informacji o produktach oraz broszur przed, w trakcie i po Programie,
jeżeli działania te mają na celu promowanie Programu lub Uczestnika.
§4
Odpowiedzialność Organizatora Programu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika osobom trzecim podczas i w związku z realizacją Programu.
Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody i wydatki oraz z odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów
postępowania sądowego lub ugodowego zgłaszanych wobec Organizatora Programu w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem
Uczestnika lub jego przedstawicieli, jak również tytułem roszczeń stron trzecich związanych z naruszaniem ich praw.
§5
Warunki rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Wykluczenie Uczestnika
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie na 10 dni przed rozpoczęciem Programu, bez ponoszenia kosztów.
Uczestnik może zostać skreślony z listy Uczestników Programu i wykluczony z uczestnictwa w Programie w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków Programu, a w szczególności uczestniczenia w Programie w stanie nietrzeźwości, pod
wpływem środków odurzających.
W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie w okresie krótszym aniżeli 10 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, rezygnacji w
trakcie jego trwania, bądź wykluczenia z uczestnictwa w Programie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi równowartości
poniesionych przez Organizatora wydatków związanych z Programem przypadających na jednego Uczestnika w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Przewidywany koszt Programu na jednego Uczestnika wynosi 1280,00
zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100). W przypadku rezygnacji Uczestnika w okresie krótszym niż 10 dni przed planowanym
rozpoczęciem Programu zwrot wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym następuje jedynie w przypadku gdy Organizator nie ma
możliwości zastąpienia osoby rezygnującej inną osobą.
Zwrot wydatków, o których mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi na podstawie noty obciążeniowej załączonej do wezwania do zapłaty.
Uczestnik, która został wykluczony z uczestnictwa w Programie nie może po raz kolejny przystąpić do udziału w Programie.
Decyzję o wykluczeniu Uczestnika podejmuje Organizator. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
- Organizator -

