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REGULAMIN PRZESYŁANIA ABSTRAKTÓW NA KONFERENCJĘ  

„STARTUJ W POLSCE - START IN POLAND” 

 

I. Informacje ogólne 

  

1. Konferencja „Startuj w Polsce - Start in Poland” ma na celu przeanalizowanie i omówienie, 

w gronie ekspertów, barier związanych z dalszym rozwojem polskiej myśli technicznej, a także 

próbę sformułowania potencjalnych rozwiązań zidentyfikowanych problemów. 

2. Konferencja odbędzie się dnia 19 października 2016 roku w budynku Sejmu RP w Warszawie. 

3. Konferencję organizują: Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości 

i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, zwani dalej 

organizatorami.  

4. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki przesyłania abstraktów, zawierających opisy 

problemów związanych z rozwojem innowacyjnych rozwiązań technicznych w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej lub startupów, zwanych dalej abstraktami. 

 

II. Warunki przesyłania abstraktów 

 

1. Abstrakty, o których mowa w części I, ust. 4, przesyłać może: 

 osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą i dysponuje patentem na wynalazek 

lub prawem ochronnym na wzór użytkowy albo prawami z rejestracji na wzór przemysłowy 

albo topografię układu scalonego, albo 

  osoba fizyczna będąca członkiem organu osoby prawnej prowadzącej działalność 

gospodarczą i dysponującej patentem na wynalazek lub prawem ochronnym na wzór 

użytkowy albo prawami z rejestracji na wzór przemysłowy albo topografię układu 

scalonego zwana dalej autorem. 



2. Abstrakty przesyła się w formie elektronicznej na adres biuro@zpp.net.pl 

3. Abstrakty powinny składać się z opisu konkretnego przykładu bariery utrudniającej w istotny 

sposób rozwój jednego z rozwiązań technicznych wymienionych w ust. 1. Maksymalna objętość 

przykładu to pół strony A4. Tekst abstraktu formatuje się zgodnie z szablonem, stanowiącym 

załącznik do regulaminu. 

4. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2016 roku. 

5. Przykłady przesłane z naruszeniem powyższego terminu i powyższych warunków formalnych, 

nie będą brane pod uwagę przez organizatorów. 

6. Jedna osoba, o której mowa w ust. 1, może przesłać wyłącznie jeden abstrakt. 

7. Przesłanie abstraktu przez autora, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że następuje 

ono w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, że autor 

posiada ważny tytuł prawny do abstraktu (np. autorskie prawa majątkowe), oraz że swym 

działaniem, polegającym na jego rozpowszechnianiu, nie narusza praw osób trzecich.  

8. Poprzez przesłanie abstraktu, autor udziela organizatorom bezterminowej, niewyłącznej licencji 

na jego wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności poprzez sieć Internet. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich koniecznych poprawek 

redakcyjnych w treści przesłanych abstraktów. 

 

III. Wybór abstraktów przez kapitułę i ich prezentacja na Konferencji 

 

1. Spośród przesłanych abstraktów, kapituła złożona z przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu na 

rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Ministerstwa Rozwoju, 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz magazynu "Business in Brief" wybierze dziesięć.   

2. Autorzy wybranych przez kapitułę abstraktów, uzyskają możliwość wystąpienia na Konferencji 

i zaprezentowania krótkiej prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nich na bazie 

przesłanych abstraktów. Czas poszczególnych wystąpień jest ograniczony. 

3. Przesyłając abstrakt, autorzy zobowiązują się do przyszłego ewentualnego przygotowania 

prezentacji, o której mowa w ust. 2. 

4. Pozostałe abstrakty, wybrane przez kapitułę, zostaną wykorzystane do stworzenia 

pokonferencyjnej publikacji. 

 

 

 



IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Przesłanie abstraktu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem przez autora zgody na przetwarzanie – w niezbędnym zakresie – jego danych 

osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie 

i powiadomią o tym, publikując uaktualnioną jego wersję. 

3. Sytuacje nieobjęte regulaminem, a dotyczące przesyłania abstraktów i udziału w Konferencji, 

rozstrzygają ostatecznie organizatorzy. 

 

 


