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REGULAMIN KONKURSU  
„EUREKA! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki” 

 
§1 

DEFINICJE 
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:  
1. Regulamin – niniejszy regulamin.  
2. Organizator:  
a) INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01‐042) ul. Okopowa 58/72, wydawca „Dziennika Gazety 
Prawnej” wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla m.st. Warszawy 
Wydział  XII  Gospodarczy  pod  numerem  307225,  posiadająca  numer  NIP:  5272575823,  numer 
REGON141442680, kapitał zakładowy 29.421.550 złotych,  
3. Konkurs – opisany w niniejszym Regulaminie konkurs przeprowadzony przez Organizatora, mający na 
celu  promocję  polskiej  nauki  poprzez  wyłonienie  najciekawszych  wynalazków  powstałych  na  polskich 
uczelniach w roku 2011 i 2012.  
4. Uczestnik – polska uczelnia publiczna lub niepubliczna zgłaszająca wynalazek z dziedziny: 

 informatyka  

 inżynieria  mechaniczna,  inne  nauki  inżynieryjne  i  technologie,  inżynieria  lądowa,  inżynieria 
materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne 

 nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki;  

 nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne  
5. Wynalazek  –  do  konkursu mogą  zostać  zgłoszone wynalazki  nowe,  posiadające  poziom wynalazczy, 
zgłoszone do Urzędu Patentowego, z wyłączeniem wynalazków tajnych, mające zastosowanie w praktyce i 
mogące być wykorzystane w gospodarce  i w produkcji nad którymi prace zakończyły się w roku 2011  lub 
2012.Wynalazek może być autorskim efektem pracy jednego lub wielu autorów.  
6. Nagroda redakcyjna – nagrodą w konkursie jest publikacja materiału dziennikarskiego przygotowanego 
przez dziennikarzy w ogólnopolskim „Dzienniku Gazecie Prawnej” promująca wynalazek, zespół projektowy 
oraz uczelnię, na której powstał .  
7. Nagroda od sponsora – nagroda pieniężna w wysokości 30 000 PLN, którą otrzymuje do podziału zespół 
autorski  wynalazku  wybranego  przez  Kapitułę  z  grona  rozwiązań  nagrodzonych  publikacją  w  DGP,  z 
przeznaczeniem  na  dalszą  działalność  naukową.  Skład  zespołu  autorskiego  podany  jest  w  formularzu 
zgłoszeniowym.  Podział  nagrody  członkowie  zespołu  ustalają  między  sobą  zgodnie  z  procentowym 
udziałem w pracach nad wynalazkiem. 
8.  Komisja Weryfikacyjna  ‐  komisja,  której  zadaniem  jest merytoryczna  ocena  przyjętych  do  konkursu 
wynalazków.  Komisja  składać  się  będzie  z  przedstawicieli  partnerów  merytorycznych:  PAN,  Urzędu 
Patentowego RP, Centrum Nauki Kopernik, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz zastępcy redaktora 
naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. 
9. Kapituła konkursu  ‐ Kapituła konkursu składać się będzie z redaktora naczelnego DGP, przedstawicieli 
partnerów merytorycznych, patronów medialnych oraz przedstawiciela sponsora. 
 



 
§2 

CEL KONKURSU 
Celem konkursu  „Eureka! DGP”  jest promocja polskiej nauki poprzez prezentację   na  łamach  „Dziennika 
Gazety Prawnej” wynalazków powstałych na uczelniach w latach 2011 i 2012.  
 

§3 
UCZESTNICY 

1. W Konkursie mogą wziąć udział polskie uczelnie publiczne lub niepubliczne., których wykaz znajduje się 
na stronie Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.  
2. Warunkiem uczestnictwa  jest przesłanie  formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia zgłoszenia   do 
Urzędu Patentowego RP wynalazku z dziedziny: 

  informatyka  

 inżynieria  mechaniczna,  inne  nauki  inżynieryjne  i  technologie,  inżynieria  lądowa,  inżynieria 
materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne 

 nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki 

 nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.  
3. Zgłoszenie odbywa się drogą elektroniczną na adres mailowy eureka@dziennik.gazetaprawna.pl  lub ftp 
wskazany przez Organizatora.   
4. Jedna uczelnia może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie wynalazku  
5. Uczestnik wyraża zgodę na publikację otrzymanych materiałów na stronie  internetowej Konkursu oraz 
wykorzystanie  ich przez Redakcję Dziennika Gazety Prawnej w  jej publikacjach papierowych  i  serwisach 
internetowych niezależnie od  ich ewentualnej późniejszej publikacji przez Urząd Patentowy RP, Światową 
Organizację Własności  Intelektualnej,  Europejski Urząd  Patentowy  lub  inny  krajowy właściwy  rzeczowo 
urząd. 
 

§4 
PRZEBIEG KONKURSU 

Zgłoszenie do Konkursu  
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 21.10.2013 do 22.11.2013 r. przesłać na wskazany adres 
e‐mail  lub  ftp  formularz  zgłoszeniowy  stanowiący  załącznik do niniejszego  regulaminu   wraz  z wyrażoną 
przez autora lub autorów zgodą na udział wynalazku w Konkursie oraz na publikację ich wizerunku i danych 
osobowych.  
Dopuszczenie do Konkursu 
Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu nastąpi w Redakcji Dziennika 
Gazety Prawnej w terminie do 28 listopada 2013 r. 
Komisja Weryfikacyjna 
Dopuszczone  do  Konkursu  wynalazki  poddane  będą  merytorycznej  i  formalnej  ocenie  przez  Komisję 
Weryfikacyjną. W skład komisji wejdą przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Centrum Nauki Kopernik, 
Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk oraz Redakcji Dziennika Gazety Prawnej. 
Komisja Weryfikacyjna  otrzyma  28.11.2013  r.  do  oceny  komplet wynalazków  (formularze  zgłoszeniowe, 
dodatkowe  materiały)  wraz  z  arkuszem  ocen.  Członkowie  Komisji  przekażą  wypełnione  arkusze  ocen 
wynalazków do poniedziałku 16 grudnia 2013 r. 
Kapituła Konkursu  
Laureatem  konkursu  zostanie  autor/autorzy wynalazku wybranego  przez  Kapitułę  z  grona wynalazków  
opublikowanych na  łamach  „DGP”.   Kapituła  konkursu  składać  się będzie  z przedstawicieli organizatora, 
przedstawicieli  partnerów  merytorycznych,  patronów  medialnych    oraz  przedstawicieli  sponsorów  – 
mecenasów polskiej nauki.  
Przebieg konkursu  
Czas trwania konkursu:  
a. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.10.2013 a kończy 17 czerwca 2014 r. 
b. Konkurs składa się z czterech etapów:  



etap I – nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu – w terminie 21.10‐22.11.2013 r.  
etap  II  –  sprawdzenie  zgłoszeń  pod względem  formalnym  i  dopuszczenie  do  konkursu  przez  Redakcję 
Dziennika Gazety Prawnej – do 28 listopada 2013 r.  
etap  III – ocena przez Komisję Weryfikacyjną dopuszczonych do Konkursu wynalazków – 24 wynalazki  z 
największą  liczbą  punktów  będą  publikowane  w  cyklu  „Eureka!  DGP”  na  łamach  piątkowego  wydania 
„DGP”. Obszerny materiał dziennikarski poświęcony jednemu wynalazkowi znajdzie się w gazecie w każdy 
kolejny piątek rozpoczynając od 3 stycznia 2014 r. a kończąc 13 czerwca 2014 r.   
Ostateczna  liczba publikacji  i  termin  zakończenia  cyklu  redakcyjnego  „Eureka! DGP” może ulec  zmianie, 
zależnie od liczby zgłoszonych do Konkursu Wynalazków.  
Metryczki wszystkich wynalazków  zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu. 
etap IV – wybór  laureata konkursu przez Kapitułę w terminie do 17 czerwca 2014 r. Przekazanie nagrody 
pieniężnej nastąpi podczas uroczystej gali w terminie do 20 czerwca 2014 r. 
 

§5 
NAGRODY 

1. Nagroda redakcyjna: publikacja w piątkowym wydaniu „DGP” w cyklu „Eureka! DGP” 
Nagrodę otrzymają 24 wynalazki najwyżej ocenione przez Komisję Weryfikacyjną, prezentowane kolejno w 
gazecie, co tydzień w czasie trwania konkursu (przez 6 miesięcy). 
2. Nagroda pieniężna dla  zespołu wynalazczego:    jedna nagroda pieniężna w wysokości 30000 PLN dla 
laureata  –  zespołu  wynalazczego  wyłonionego  przez  Kapitułę  Konkursu.    Fundatorem  nagrody  jest 
sponsor/sponsorzy – mecenas/mecenasi polskiej nauki.  
a)  Nagroda  jest  przeznaczona  na  prowadzenie  dalszej  działalności  naukowej,  do  podziału  pomiędzy 
członków zespołu wynalazczego, w równych częściach. 
b) Nagroda pieniężna pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie 
przekazana laureatowi podczas uroczystej gali w terminie do 20 czerwca 2014.  
3. Nagroda    dla  uczelni w  formie  kampanii  reklamowej:  nagroda w  kwocie  50  000  PLN  na  kampanię 
reklamową    w  mediach  INFOR  Biznes  dla  uczelni,  która  zgłosiła  wybrany  przez  Kapitułę  Konkursu 
wynalazek. 
 

§6 
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU 

Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.  
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu 
rozpoczęcia cyklu redakcyjnego Eureka! DGP oraz do zmiany czasu  trwania konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 

Mecenas polskiej nauki Partnerzy merytoryczni Partnerzy medialni

 


