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REGULAMIN UDZIAŁU W CYKLU WARSZTATÓW  

realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 

w ramach projektu „Startup Inspire” 

 

§ 1 

 INFORMACJE O PROGRAMIE 

Regulamin określa warunki uczestnictwa w Cyklu Warsztatów w ramach projektu „Startup Inspire, 

którego celem jest wzmocnienie ekosystemu startupowego i branż kreatywnych w Gdańsku. 

1. Definicje: 

a) Cykl warsztatów (dalej: Warsztaty) – cykl pięciu warsztatów obejmujący łącznie 22 godziny, 

które będą odbywały się w październiku i listopadzie oraz konsultacje indywidualne  

z zakresu komunikacji marki. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów i ekspertki, 

praktyków i praktyczki biznesu i doświadczonych szkoleniowców.  

b) Organizator – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 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, 

c) Projekt – projekt „Startup Inspire” realizowany  przez Gdańską Fundację 

Przedsiębiorczości, finansowany ze środków Miasta Gdańska. 

d) Uczestnik/Uczestniczka – przedsiębiorca/przedsiębiorczyni z Gdańska, w szczególności  

z obszaru branż kreatywnych obejmujących: przemysły kreatywne, sektor cyfrowy, sektor 

kultury; osoby prowadzące biznes, które dostrzegają potrzebę zmodyfikowania swojej 

oferty, modelu biznesowego, modelu sprzedaży, sposobów komunikacji i pozyskiwania 

klientów pod kątem nowej sytuacji związanej z pandemią covid-19. 

2. Okres realizacji Cyklu Warsztatów trwa od 21 października do 25 listopada 2020 roku. 

3. Program realizowany będzie online lub stacjonarnie – w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

4. Udział w Cyklu Warsztatów jest nieodpłatny z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. i 4. 

§ 2  

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK 

1. Do udziału w Cyklu Warsztatów uprawnione są osoby, które muszą spełniać następujące kryteria: 

1) przedsiębiorca/przedsiębiorczyni, w szczególności z obszaru branż kreatywnych 

obejmujących: przemysły kreatywne, sektor cyfrowy, sektor kultury, 

2) miejsce zamieszkania, pracy lub rejestracji działalności w Gdańsku, 
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3) wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

https://app.evenea.pl/event/startup-inspire-warsztaty/, zawierającego opis prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz dane osoby zgłaszającej się, umożliwiające dokonanie 

oceny formalnej. Organizator nie dopuszcza składania formularza w inny sposób niż 

drogą elektroniczną. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu zdalnego z osobą zgłaszającą się do roli 

Uczestnika/Uczestniczki, jeśli pojawi się potrzeba doprecyzowania związana z zawartością 

zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia za pośrednictwem Formularzy zgłoszeniowych będą przyjmowane do dnia  

20 października 2020 roku do godziny 14:00. 

4. Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego. Do udziału w cyklu 

warsztatów zostanie zakwalifikowanych minimum 8 a maksimum 12 osób spełniających kryteria. 

Pierwszeństwo udziału mają przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie z obszaru branż kreatywnych.  

W przypadku większej ilości zgłoszeń osób spełniających kryteria, decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

Kolejne osoby będą wpisywane na listę rezerwową i otrzymają możliwość udziału w Cyklu 

Warsztatów w przypadku rezygnacji z udziału  przez osobę z listy podstawowej. Dołączyć do Cyklu 

można przed pierwszym warsztatem. 

5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Cyklu 

Warsztatów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych  

w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2  

do Regulaminu. 

6. Regulamin uczestnictwa w Cyklu Warsztatów dostępny jest na stronie internetowej 

https://inspire.inkubatorstarter.pl. 

§ 3  

ORGANIZACJA PROGRAMU 

W ramach Cyklu Warsztatów przewidziana jest organizacja: 

1. Warsztatów z  zakresu odkrywania zasobów prowadzonych przez Agnieszkę Płoską – w sumie  

3 godziny zegarowe, w dniu 21 października 2020 r. w godzinach 17:00-20:00, 

2. Warsztatów z zakresu finansowania społecznościowego prowadzonych przez Agnieszkę Płoską – 

w sumie 6 godzin zegarowych, w dniu 24 października 2020 r. w godzinach 10:00-16:00 

3. Warsztatów z tworzenia strategii biznesowej prowadzonych przez Adama Mańkowskiego –  

w sumie 4 godzin zegarowych, w dniu 29 października 2020 r. w godzinach 16:30-20:30, 

4. Warsztatów z zakresu tworzenia strategii e-commerce prowadzonych przez Dorotę Porażkę –  

w sumie 6 godzin zegarowych, w dniach 2 listopada 2020 r. i 5 listopada 2020 r. w godzinach 

16:30-19:30, 
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5. Warsztatów z  zakresu budowania wizerunku i wiarygodności marki w sieci prowadzonych przez 

Łukasza Murawskiego – w sumie 3 godziny zegarowe, w dniu 12 listopada 2020 r. w godzinach 

17:00-20:00, 

6. łącznie 8 godzin indywidualnych konsultacji strategii brandingowej prowadzonych przez Łukasza 

Murawskiego w terminie 13 – 25 listopada 2020 r.  

§ 4  

 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW / UCZESTNICZEK PROGRAMU 

1. Obowiązki Organizatora 

1) rekrutacja Uczestników i Uczestniczek do udziału w Cyklu Warsztatów, 

2) organizacja Cyklu Warsztatów, 

3) pomoc i wsparcie w organizacji indywidualnych konsultacji; zapewnienie dostępu  

do platformy umożliwiającej spotkanie online. 

2.  Obowiązki Uczestnika / Uczestniczki: 

1) udział w  Cyklu Warsztatów zgodnie z programem, o którym mowa  w § 3, 

2) utrzymywanie stałego kontaktu z Organizatorem i informowanie o wszelkich zmianach 

związanych z udziałem w Cyklu Warsztatów; 

3) wypełniania w trakcie Cyklu Warsztatów ankiet oceniających jakość poszczególnych 

warsztatów oraz użyteczność wiedzy zdobytej w wyniku udziału w Cyklu Warsztatów. 

3. Uczestnik/Uczestniczka mają także prawo: 

1) do udziału w indywidualnych konsultacjach z zakresu brandingu. Terminy będą ustalane 

indywidualnie między prowadzącym a Uczestnikiem / Uczestniczką. O możliwości 

skorzystania z indywidualnych konsultacji decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik / 

Uczestniczka ma prawo skorzystania z indywidualnych konsultacji wielokrotnie jedynie  

w przypadku braku chętnych, 

2) do udziału w sesji zdjęciowej oraz udzielenia wywiadu, które zostaną opublikowane  

w formie artykułu eksperckiego w ramach projektu „Startup Inspire”. Prawo  

to zarezerwowane jest dla maksymalnie pięciu osób, które wyrażą zainteresowanie taką 

formą promocji. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Uczestnika / Uczestniczki  

do artykułu eksperckiego. 

4. W przypadku nieobecności na więcej niż jednym warsztacie Uczestnik / Uczestniczka Cyklu 

Warsztatów  zobowiązany będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: 

dwieście złotych) za nieobecność na każdym kolejnym warsztacie, płatne w terminie 7 dni licząc  

od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku nieodebrania korespondencji jako datę 

wymagalności zapłaty przyjmuje się dzień pierwszego awiza. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Cyklu Warsztatów niezależnie od przyczyny 

Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest do złożenia u Organizatora mailowego oświadczenia  

o rezygnacji z podaniem jego przyczyny. W przypadku nie poinformowania Organizatora  

o rezygnacji z udziału w Cyklu Warsztatów, Uczestnik/Uczestniczka będzie obciążony karą umowną 

za nieobecność na każdym kolejnym warsztacie, płatne w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
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wezwania do zapłaty. W przypadku nieodebrania korespondencji jako datę wymagalności zapłaty 

przyjmuje się dzień pierwszego awiza. 

6. Organizator może odstąpić od wymierzenia kary umownej, o której mowa w ust. 3. i 4., jeżeli 

Uczestnik/Uczestniczka przedstawi pisemne (mailowe) usprawiedliwienie nieobecności, 

wskazujące ważną przyczynę losową, która uniemożliwiła (dalszy) udział w Cyklu Warsztatów. 

7. Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany jest poinformować Organizatora o każdej zmianie danych 

kontaktowych. 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie https://inspire.inkubatorstarter.pl. 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie 

zamieszczona na stronie https://inspire.inkubatorstarter.pl. 

3. Niniejszy regulamin udziału w Cyklu Warsztatów wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego 

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna ogólna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 

Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 

https://inspire.inkubatorstarter.pl/
https://inspire.inkubatorstarter.pl/
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszeniowego 

1. Imię* 

2. Nazwisko* 

3. Mieszkam lub prowadzę działalność na terenie Gdańska: TAK/NIE* 

4. E-mail* 

5. Nr telefonu* 

6. Jaką branżę reprezentujesz?  

a. Architektura 

b. Archiwa i biblioteki 

c. Sektor audiowizualne 

d. Gry 

e. Nowe media 

f. Dziedzictwo kulturowe 

g. Wzornictwo  

h. Sztuki performatywne 

i. Muzyka 

j. Książki i wydawnictwa 

k. Radio 

l. Sztuki wizualne, film 

m. Reklama 

n. Projektowanie, design 

o. Inne  

7. Jeśli w pytaniu powyżej zaznaczyłaś / zaznaczyłeś opcję "inne", napisz, w jakim sektorze pracujesz? 

8. Opisz swoje doświadczenie rynkowe: prowadzone firmy, co robisz obecnie? Jak nazywa się firma, 

ile osób zatrudniasz, itd.?* 

9. Rok rejestracji Twojej firmy.* 

10. W jaki sposób pandemia covid-19 wpłynęła na działalność Twojej firmy?* 

11. Skąd dowiedziałaś/eś się o Projekcie?* 

12. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. Jestem świadoma/-y odpowiedzialności prawnej z tytułu podania danych 

nieprawdziwych.* 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości moich danych 

osobowych podanych powyżej w celu wzięcia udziału w Cyklu Warsztatów odbywającym się  

w ramach Projektu „Startup Inspire”. * 

14. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera przesyłanego przez Inkubator Starter. 

 

* wypełnienie tego pola jest obowiązkowe  
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Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez 
Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w Gdańsku 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GDAŃSKĄ FUNDACJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GDAŃSKU 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: GFP),  
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, KRS: 0000234045, NIP: 5832907440, REGON 220049622; tel. 58 731 65 00, e-mail: 
gfp@gfp.com.pl. 

2) W GFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail: 
iod@inkubatorstarter.pl lub numerem telefonu 58 731 65 81. 

3) Dane osobowe przetwarzane są przez GFP w celach i na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana, dobrowolnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez zaznaczenie zgody w przesłanym formularzu zgłoszeniowym – w celu wzięcia udziału w Cyklu 
Warsztatów odbywających się w ramach Projektu „Startup Inspire”; 

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na Administratorze – w celu dokonania rozliczenia Projektu przez Administratora;  

c) art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora w czasie niezbędnym do zrealizowania celu ich przetwarzania,  
a ewentualnie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5) Odbiorcami danych osobowych są osoby prowadzące Warsztaty Mentorki, użytkownicy strony internetowej, podmioty 
obsługujące Administratora w zakresie usług prawnych, operatorzy pocztowi, hostingodawcy, partnerzy medialni,  
a także Gmina Miasta Gdańska. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku nie będzie przekazywała 
danych osobowych do Państw trzecich. 

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie 
danych stanowi niezbędny element zrealizowana celu przez Administratora, w związku z którym przetwarzanie danych 
osobowych jest niezbędne. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody na przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zasadność procesu przetwarzania 
danych osobowych przez Administratora przed cofnięciem zgody. 

 


