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Regulamin funkcjonowania SAMSUNG Inkubator 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie „SAMSUNG Inkubator”. 

2. Celem inkubacji jest wsparcie zakwalifikowanych startupów w rozwoju i doprowadzenie 

projektu do etapu MVP (Minimum Viable Product). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa. 

4. Harmonogram Programu Inkubacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

5. Lokalizacje inkubatorów: 

• Lublin
Kaja Kudła tel: 536 513 060

Mail: k.kudla@hugetech.pl

Adres: Samsung Inkubator, Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i informatyki

Piętro 3, ul. Nadbystrzycka 38A

29-618 Lublin

• Białystok
Ewelina Gorbacz tel: 536 506 651

Mail: e.gorbacz@hugetech.pl

Adres: Samsung Inkubator, Białostocki Park Naukowo Technologiczny

Budynek Centrum Technologicznego

Ul. Żurawia 71A

15-540 Białystok

• Rzeszów
Zuzana Pelc tel: 884 880 007

Mail: z.pelc@huhetech.pl

Adres: Samsung Inkubator, Dom studencki „IKAR”, parter

Ul. Akademicka 6, Rzeszów

§2 DEFINICJE 

- PROGRAM - program pn. „SAMSUNG Inkubator” realizowany przez Organizatorów na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowach. 

- REGULAMIN - niniejszy regulamin, który określa zasady uczestnictwa w Programie. 

- PARTNERZY - podmioty prowadzące i realizujące Program: 

a. Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

b. Politechnika Rzeszowska 
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c. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego - Dolina Lotnicza 

d. HugeTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

c. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, 

d. Miasto Lublin 

e. Politechnika Lubelska 

f. Białostocki Park Naukowo Technologiczny 

g. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska 

- KOORDYNATOR PROGRAMU - podmiot uprawniony przez Organizatorów do 

reprezentowania ich w ramach Programu “SAMSUNG Inkubator”. Koordynatorem jest 

Rafał Cencora Koordynator programu udziela informacji na temat Programu pod 

adresem poczty elektronicznej: r.cencora@hugetech.pl. 

- RADA KOORDYNATORA (HugeTECH) - zespół powołany przez Koordynatora, 

odpowiedzialny za funkcjonowanie Programu, a w szczególności za wybór pomysłów, 

które przejdą do akceleracji. 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - formularz przygotowany przez Koordynatora, który 

stanowi podstawę zgłoszenia do Programu. 

- MVP (Minimum Viable Product) - pierwsza wersja produktu o minimalnej 

funkcjonalności, która może zostać zaoferowana klientom. 

- UCZESTNIK - pełnoletnia osoba fizyczna (zarówno nieprowadząca działalności 

gospodarczej jak i przedsiębiorca) a także ułomna osoba prawna oraz osoba prawna, 

zgłaszająca się do Programu z pomysłem biznesowym z zakresu m.in. Internetu Rzeczy, 

w celu przekształcenia danego pomysłu w gotowy wyrób lub usługę w formie MVP, a w 

dalszej perspektywie pozyskania inwestora. 

- ZESPÓŁ - przynajmniej dwóch Uczestników realizujących wspólny pomysł biznesowy w 

ramach Programu. 

- UMOWA INKUBACJI (UMOWA) - umowa zawarta po zakwalifikowaniu się Uczestnika 

lub Zespołu do etapu Akceleracji, określa w szczególności na jakich zasadach przebiegać 

będzie współpraca pomiędzy Uczestnikiem (Zespołem) a Koordynatorem. 

§3 ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I ZASADY REKRUTACJI 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne. 

2. Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, lub Zespół posiadający innowacyjny pomysł 

biznesowy. 

3. Zgłaszany pomysł nie może być obciążony prawnie, musi być wolny od wszelkich 

zabezpieczeń lub roszczeń podmiotu trzeciego, w tym nie może być przedmiotem 
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najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego prawa, które mogłoby spowodować, iż 

korzystanie z Niego w celach Programowych byłoby niemożliwe. 

4. Pomysł nie może być objęty jakimkolwiek postępowaniem m.in. zastrzeżenie praw 

własności przemysłowej lub intelektualnej przez inną osobę lub podmiot. 

5. Uczestnik oświadcza, iż̇ jest kreatorem przedmiotowego pomysłu. W przypadku 

Zespołu, kreatorem pomysłu musi być ́przynajmniej jeden z Uczestników. Każdy z 

Uczestników, aplikując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez HugeTech sp. z o.o. w celu rekrutacji i komunikacji z 

Uczestnikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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).  

6. Po pozytywnej ocenie pomysłu zarówno pod względem formalnym jak  

i merytorycznym, Uczestnik lub Zespół zobowiązany będzie do podpisania Umowy 

Inkubacji z Koordynatorem na warunkach zaproponowanych przez Koordynatora. 

7. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w Programie. 

8. Liczba projektów w jednej turze akceleracji jest zmienna, nie powinna jednak 

przekraczać 10 Zespołów/Uczestników. 

9. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie następuje poprzez wypełnienie 

Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie startupinkubator.pl 

10.Uczestnik wysyłając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje zapisy niniejszego 

Regulaminu w całości. 

11.  Zgłoszenie chęci uczestnictwa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w Programie. 

12.W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko (a w przypadku Zespołu imiona  

i nazwiska wszystkich członków Zespołu), elektroniczny adres korespondencyjny, 

nr telefonu kontaktowego. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać opis projektu  

i motywację do jego realizacji w ramach Programu SAMASUNG Inkubator. 

13.W przypadku braków formalnych, Koordynator wezwie Uczestnika do ich 

uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą 

mailową. 

14.Brak złożenia przez Uczestnika uzupełnień skutkuje odrzuceniem Formularza 

Zgłoszeniowego ze względów formalnych. 
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15. Formularze Zgłoszeniowe, które przejdą pozytywnie ocenę formalną poddane 

zostaną wstępnej ocenie merytorycznej przez Radę HugeTECH (zasady pracy Rady 

reguluje Regulamin). 

16. Po wstępnej ocenie merytorycznej będą miały miejsce indywidualne rozmowy z 

Uczestnikami. 

17.Rada HugeTECH spośród wszystkich pomysłów wyłoni Zespoły, które przejdą do 

następnego etapu. 

18.Koordynatorowi przysługuje prawo do przyjęcia lub odrzucenia zgłoszenia na 

podstawie oceny informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Rekrutacji 

dokonuje komisja złożona z przedstawicieli wszystkich Organizatorów. 

19.Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu akceleracji, zostaną 

poinformowani o tym fakcie odrębną korespondencją (e-mailową, telefoniczną). 

Wyniki Koordynator udostępni także na stronie internetowej http://

startupinkubator.pl. 

20.Decyzje o których mowa powyżej są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

21.O przyjęciu do Programu decydują następujące kryteria (w kolejności ważności):4 

a) atrakcyjność planowanego do realizacji projektu biznesowego, 

b) zgodność projektu z tematyką i założeniami funkcjonowania SAMSUNG 

Inkubator,  

c) zapotrzebowanie merytoryczne, finansowe i sprzętowe potrzebne do realizacji 

projektu,  

d) plany rozwoju projektu w przyszłości, 

e) motywacja zespołu aplikującego do uczestnictwa w Programie. 

22.Uczestnikami lub Zespołami, którzy zakwalifikowali się do etapu akceleracji 

zostanie podpisana umowa akceleracyjna. W umowie tej w szczególności zawarte 

będą zapisy dotyczące: 

I. Oznaczenia stron, których umowa dotyczy, 

II. Określenie warunków współpracy stron, 

III. Zobowiązania i odpowiedzialność stron umowy, 

IV. Zobowiązanie do zachowania poufności, 

V. Czas trwania umowy, 

VI. Zasady rozwiązania umowy, 

http://startupinkubator.pl
http://startupinkubator.pl
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§4 ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Po podpisaniu Umowy z Uczestnikami lub Zespołami, rozpocznie się proces 

akceleracji. 

2. Zadania Uczestników: 

a) Poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, 

b) Udział w jednym, bezpłatnym, obowiązkowym szkoleniu z podstaw 

funkcjonowania akceleratora na początku Programu. O ostatecznym terminie i 

miejscu szkolenia decydują Organizatorzy, 

c) Przestrzeganie terminów realizacji zadań stosownie do wspólnie opracowanego 

harmonogramu inkubacji. W przypadku powtarzającego się nierealizowania 

zadań zgodnie z harmonogramem Organizatorzy mają możliwość wykluczenia 

uczestnika z udziału w Programie, 

d) Korzystanie z pomieszczeń laboratorium wg zasad określonych w § 5 

niniejszego regulaminu, 

e) Praca nad projektem w zgodzie z obowiązującymi normami prawa oraz 

zasadami dobrych obyczajów, 

f) Dbanie o użytkowane wyposażenie znajdujące się w SAMSUNG Inkubator, 

g) Wypełnienie przez uczestników biorących udział w Programie przygotowanej 

przez Organizatorów Karty Projektu, 

h) Wypełnienie przez uczestników biorących udział w Programie przygotowanej 

przez Organizatorów ankiety podsumowującej działalność. 

3. Uczestnik lub Zespół zobowiązany jest do terminowego raportowania prac nad 

projektem w celu realizacji utworzonych na potrzeby inkubacji kamieni milowych i 

zamykania kolejnych etapów pracy nad realizowanym projektem. 

4. W przypadku naruszenia Regulaminu Uczestnik jak i cały Zespół mogą otrzymać 

upomnienie, a w przypadku poważnego naruszenia zasad funkcjonowania 

przestrzeni czy Regulaminu Uczestnik lub Zespół może zostać dyscyplinarnie 

usunięty z projektu. 

5. Organizator na każdym etapie inkubacji może zwrócić się do Uczestnika lub 

Zespołu o złożenie wyjaśnień czy dodatkowych informacji związanych z danym 

pomysłem biznesowym. 

6. W przypadku niewywiązywania się Uczestnika z postanowień niniejszego 

Regulaminu Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika lub 

Zespołu z Inkubatora na każdym jego etapie. 

7. Organizator zapewni Uczestnikom szkolenia i warsztaty w następującym zakresie: 

skutecznego pitchingu przed inwestorami i efektywnego nawiązywania współpracy, 
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technik sprzedaży, tworzenia modeli biznesowych, marketingu, konstruowania 

planu finansowego, budowania wizerunku i zarządzania. Obecność podczas 

szkoleń jest obowiązkowa, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, że brak 

uczestnictwa w maksymalnie dwóch terminach szkoleń. W takich przypadkach 

Uczestnik jest zobowiązany do oddelegowania na szkolenie innego członka 

Zespołu. 

8. W przypadku uchylania się od uczestnictwa w szkoleniach, Organizator będzie 

mógł rozwiązać Umowę z Uczestnikiem lub Zespołem. 

9. Każdemu Uczestnikowi na czas trwania inkubacji przydzielony zostanie Opiekun, 

który czuwał będzie nad właściwym przebiegiem inkubacji, będzie też 

pośrednikiem pomiędzy Uczestnikiem a Mentorami i Organizatorem. 

10.Uczestnik będzie miał także możliwość skorzystać z opieki Mentora, który poprzez 

swoje kontakty i doświadczenie, opcjonalnie też poprzez zainwestowany kapitał, 

pomoże rozwinąć projekt. 

11.Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia akceleracji wydarzeniem Demo 

Day, podczas którego Uczestnicy lub Zespoły zaprezentują przed inwestorami 

swoje przedsięwzięcie. Po każdym 5 minutowym pitch elevator (tj. krótkiej 

prezentacji pomysłu) przez kolejne parę minut będą udzielać odpowiedzi na 

pytania z nim związane. Inwestorzy wchodząc w dany projekt dostarczą 

kompilację pomocy - doradztwa, mentoringu, kontaktów, a także zasobów 

finansowych. 

§5 ZASADY KORZYSTANIA Z LABORATORIUM 

1. Organizator zapewnia pomieszczenie biurowe i techniczne dla Uczestników w celu 

odbycia spotkań związanych z przystąpieniem do Programu. Korzystanie z 

przestrzeni SAMSUNG Inkubator jest bezpłatne. 

2. SAMSUNG Inkubator dla osób realizujących inkubowane projekty jest dostępny w 

dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00. 

3. Korzystanie jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą Koordynatora Programu lub 

osób upoważnionych. 

4. Uczestnik Programu korzystający z sali SAMSUNG Inkubator zobowiązany jest do 

obchodzenia się ze sprzętem i wyposażeniem pomieszczenia z należytym 

szacunkiem i ostrożnością. 

5. Uczestnik Programu korzystający z sali SAMSUNG Inkubator może zmieniać 

konfiguracje sprzętu i przenosić elementy wyposażenia sali wyłącznie za 

wyraźnym przyzwoleniem lub na prośbę koordynatorów zajęć. 
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6. W razie uszkodzeń sprzętu znajdującego się w sali SAMSUNG Inkubator, pełną 

odpowiedzialność ponosi odpowiedzialny za spowodowanie danego uszkodzenia. 

7. Uczestnik Programu uprawniony jest do korzystania z sali również poza godzinami 

otwarcia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Koordynatorem Programu 

lub osobami upoważnionymi. 

8. Uczestnik Programu nie jest upoważniony do wypożyczania swojej karty 

wejściowej 

innym osobom postronnym, nieuprawnionym do wejścia do Sali, jak również nie 

jest uprawniony do wprowadzania do Sali SAMSUNG Inkubator osób trzecich, bez 

uzyskania uprzedniej zgody jednego z Organizatorów. 

9. W SAMSUNG Inkubator nie wolno spożywać żadnych posiłków (dotyczy to również 

napojów). W szczególnych warunkach zakaz dotyczący napojów może zostać 

anulowany przez koordynatora zajęć, należy jednak zachować szczególną 

ostrożność i nie dopuścić do rozlania płynu na stanowisku komputerowym. 

10.Uczestnik Programu zobowiązany jest do prowadzenia konwersacji ściszonym 

głosem, tak, aby nie przeszkadzać w pracy innym współużytkownikom sali. 

11.O wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach sprzętu i nieprzewidzianych 

zdarzeniach w SAMSUNG Inkubator, należy niezwłocznie powiadomić Koordynatora  

Programu. 

§6 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w celu lub w 

ramach Programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z 

opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Programu są chronione 

prawami autorskim („Utwory Organizatorów”). 

2. Wszelkie utwory powstałe w trakcie prowadzenia Programu i rozpowszechnione 

przez Organizatorów w ramach Programu, o ile nie zostało to stwierdzone inaczej, 

można kopiować i przechowywać oraz drukować w celu wykorzystania w realizacji 

Programu z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 

3. Z chwilą udostępnienia Organizatorom utworów, których twórcami są Uczestnicy 

programu, takich jak w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, filmy, nagrania 

dźwiękowe lub inne materiały, osoby, którym przysługują prawa do ww. utworów, 

udzielają Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji na 

czas nieoznaczony do korzystania z ww. utworów w celach promocyjnych, z 

prawem udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, 

w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi 
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utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom 

trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a. utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy 

utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 

c. rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, 

nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, 

reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz w zakresie 

praw pokrewnych. 

4. Uczestnicy Programu zobowiązują się nie tworzyć ani nie powielać rozwiązań, 

które naruszają cudzą własność intelektualną, prawa do wizerunku, prawa 

autorskie lub inne prawa osób trzecich oraz dobre obyczaje. Uczestnik ponosi 

wobec Organizatorów odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tych 

naruszeń. 

5. W wypadku stworzenia materiałów, co do których wystąpi podejrzenie naruszenia 

prawa autorskiego (np. plagiat) lub innych praw, udział Uczestnika zostaje 

zawieszony do czasu wyjaśnienia przez Organizatorów Programu okoliczności 

sprawy. W przypadku potwierdzenia naruszenia przez Organizatorów Programu, 

Organizatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika lub Zespół z udziału w 

Programie. 

6. Prawa majątkowe oraz autorskie do wytworzonych produktów lub usług oraz inne 

materiały, które są autorską twórczością uczestnika programu pozostają jego 

własnością - Organizatorzy, mogą je wykorzystywać tylko w zakresie promocji 

“SAMSUNG Inkubator”. 

7. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że 

korzystanie z utworów, których twórcami są Uczestnicy narusza prawa własności 

intelektualnej przysługujące osobom trzecim, Uczestnik podejmie niezbędne 

działania mające na celu zażegnanie sporu, oraz poniesie uzasadnione koszty 

takich działań, zaś w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko 

Organizatorom powództwa opartego na zarzucie naruszenia praw własności 

intelektualnej, Uczestnik wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, 

a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie 

pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania zasądzone od 
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któregokolwiek z Organizatorów, a także pokryje poniesione koszty obsługi 

prawnej. 

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacji do Programu 

jest: HugeTECH Sp. z o.o. na podstawie zgód przekazanych przez uczestników 

przy wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Podstawą prawną przetwarzania 

zebranych w Formularzu danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony 

cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w 

przyszłości na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

2. Partnerzy Programu „Samsung Inkubator” będą przetwarzać dane osobowe 

dotyczące Uczestników, które uzyskają w związku z zawarciem umowy inkubacji, 

w celu realizacji Programu oraz udostępniać ́ je w tym samym celu innym 

instytucjom, na podstawie odrębnej umowy. Zasady przetwarzania danych 

Uczestników w celach wskazanych uwzględniają̨ zasady wynikające z 

rozporządzenia 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 oraz ustawy o ochronie danych osobowych.  

3. Podanie danych przez Uczestnika, którego dane dotyczą jest dobrowolne, 

jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy inkubacji niezbędne. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia 

Formularza Zgłoszeniowego, przygotowania do wykonania danej czynności, a 

jeżeli umowa inkubacji dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku 

rozwiązania umowy Administrator, z którym zawarto umowę inkubacji będzie 

przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z 

tytułu umowy. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia wszystkich zgód na 

przetwarzanie danych osobowych, jednak w odniesieniu do zgód niezbędnych dla 

realizacji umowy inkubacji, cofnięcie zgód jest równoznaczne z rozwiązaniem 

umowy.  

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz zadania 

zaprzestania ich przetwarzania. 

6. Odbiorcami danych mogą być partnerzy współpracujący z Administratorem, a 

także pracownicy Administratora na podstawie upoważnień.  
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7. HugeTech sp. z o.o. gwarantuje poufność wszelkich przekazanych Spółce danych 

osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione 

przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd 

HugeTECH Sp. z o.o. w drodze uchwały. 

2. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej akceleratora 

www.startupinkubator.pl, jak również w formie papierowej w SAMSUNG 

Inkubatorze. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu na każdym etapie 

trwania Inkubatora, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana 

Regulaminu wchodzi w życie z dniem zamieszczenia jej na stronie. Zmiana nie 

stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników 

Programu. 

4. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Organizatora zostaje ograniczona do 

odpowiedzialności za działania lub zaniechania z winy umyślnej. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy 

przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@startupinkubator.pl.


