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Regulamin Ideathonu 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Ideathonu, który stanowi IV etap 

ogólnomiejskich konsultacji „Gdyński Dialog o Klimacie”, ogłoszonych Zarządzaniem 

Prezydenta Miasta Gdyni nr 2817/20/VIII/R z dnia 13.10.2020r. 

2. Celem przeprowadzenia Ideatonu jest wypracowanie rozwiązań na postawiony problem 

projektowy: Jak możemy pomóc mieszkańcom i mieszkankom Gdyni na co dzień 

redukować swój ślad węglowy?  

3. Organizatorem Ideathonu jest Laboratorium Innowacji Społecznych przy współpracy z 

Wykonawcą Cooperativa Studio Agnieszka Sikorska-Kwasieborska. 

4. Ideathon odbędzie się w terminie 23-24 kwietnia 2021 r., w godzinach 16-20 (23 kwietnia) 

oraz 10-18 (24 kwietnia). 

5. Uczestnicy Ideathonu będą pracować w zespołach projektowych liczących od 3 do 7 

osób.  

6. Ideathon odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Zoom, którą 

zapewnia Organizator.  

 

§2. Zasady zgłaszania 

1. Udział w Ideathonie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. W Ideathonie mogą wziąć udział osoby, które są mieszkańcami/mieszkankami Gdyni lub 

są związane zawodowo lub edukacyjnie z tym miastem. 

3. W Ideathonie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 13 roku życia. Uczestnicy w 

wieku 13-18 lat uczestniczą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda ta wyrażona 

zostaje poprzez podpisanie i przesłanie skanu/zdjęcia oświadczenia na adres 

konsultacje@lis.gdynia.pl. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Można też go pobrać ze strony http://www.gdynia.pl/oklimacie lub 

www.lis.gdynia.pl. 

4. Do udziału w Ideathonie można zgłosić zespół projektowy (liczący od 3 do 7 osób) lub 

można zgłosić się indywidualnie. Osoby zgłaszające się indywidualnie zostaną połączone 

w zespoły przez Organizatora.  

5. Zespół projektowy jest zgłaszany przez Kapitana zespołu. Kapitan zespołu musi być osobą 

pełnoletnią. 

6. Uczestnicy nie mogą być przypisani do więcej niż jednego zespołu.  

7. Z udziału w Ideathonie wyłączeni są pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych w 

Gdyni, Wykonawcy, jurorzy, mentorzy oraz członkowie ich rodzin tj. ich małżonkowie, 

dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także pracownicy Urzędu Miasta Gdyni.  

8. O udziale w Ideathonie decyduje kolejność zgłoszeń. W konkursie może wziąć udział 

maksymalnie 6 zespołów projektowych.  

7. Organizator zapewnia, że przynajmniej 2 zespoły będą złożone z osób, które zgłosiły się 

indywidualnie. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń indywidualnych, 

pozwalającej utworzyć dwa zespoły projektowe, organizator dopuszcza przyjęcie większej 

liczby zgłoszeń od zespołów projektowych, nie więcej jednak niż 6.   

 

§ 3. Rejestracja uczestników 

1. Rekrutacja do Ideathonu trwać będzie od 7 do 16 kwietnia 2021 roku. Jeśli w terminie 

naboru nie zgłosi się wystarczająca liczba osób/zespołów, istnieje możliwość przedłużenia 

rekrutacji, a jej termin zostanie ustalony przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, jeśli liczba zgłoszonych 

zespołów i zespołów utworzonych ze zgłoszeń indywidualnych będzie mniejsza niż 3. 

Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania wydarzenia przy udziale 2 zespołów, 

pod warunkiem, że łączna liczba uczestników nie będzie mniejsza niż 10 osób. Informacja 

o odwołaniu zostanie przekazana uczestnikom nie później niż 21 kwietnia 2021 r.  

mailto:konsultacje@lis.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/oklimacie
http://www.lis.gdynia.pl/


  
 
 

2 
 

3. Udział w Ideathonie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres 

konsultacje@lis.gdynia.pl, załączając formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Można też go pobrać ze strony http://www.gdynia.pl/oklimacie lub 

www.lis.gdynia.pl. 

4. Każdy członek Zespołu i uczestnik indywidualny będzie zobowiązany w ciągu 48 godzin do 

złożenia oświadczeń o: zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją zawartych w nim 

warunków; zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu 

organizacji wydarzenia; zgodzie na utrwalenie, wykorzystanie, rozpowszechnianie swojego 

wizerunku i głosu w materiałach foto, video i audio w celach promocyjnych Ideathonu 

przez 5 lat od jego zakończenia bez ograniczeń terytorialnych (przy czym brak zgody nie 

oznacza wykluczenia z Ideathonu), zgodności danych zawartych w formularzu 

rejestracyjnym ze stanem faktycznym, zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o 

przetwarzaniu danych osobowych. Brak złożenia oświadczeń uniemożliwia udział w 

Ideathonie. 

5. Oświadczenia zostaną udostępnione osobom, które prześlą zgłoszenia/zostaną zgłoszone 

do udziału w Ideathonie. 

6. Zespołom przysługuje prawo do zastępstwa zarejestrowanych członków Zespołu nie 

później niż na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia, tj. do 22 kwietnia, do godz. 14.00, co 

wymaga spełnienia wszystkich obowiązków określonych w ust. 5. 

7. Zakwalifikowane Zespoły zostaną o tym poinformowane za pomocą wiadomości e-mail 

nie później niż 21 kwietnia 2021 r. 

 

§ 4. Przebieg Ideathonu 

1. W ramach konkursu, każdy z zespołów podejmie się do opracowania innowacyjnego i 

oryginalnego rozwiązania na postawiony przez organizatorów problem związany z 

tematyką adaptacji do zmian klimatu, o którym mowa w §1 ust. 2. 

2. W trakcie procesu tworzenia rozwiązań każdy z zespołów będzie korzystał ze wsparcia 

moderatora, a także będzie mógł skorzystać ze wsparcia eksperta z zakresu poruszanego 

tematu.  

3. Zgłoszone do oceny rozwiązanie / koncepcja musi być opracowane podczas Ideathonu i 

bazować na pracy własnej uczestników.  

4. Uczestnicy nie mogą tworzyć rozwiązań / koncepcji sprzecznych z prawem (między innymi 

naruszających prawa autorskie innego podmiotu / osób fizycznych, itp.), ogólnie 

przyjętymi zasadami etyki, wykorzystujących zakazane treści lub naruszających prawa 

osób trzecich.  

5. Uczestnicy Ideathonu korzystają z własnych zasobów sprzętowych (laptop, kamera 

internetowa, mikrofon, a także połączenie internetowe). 

 

 

§ 5. Wybór laureatów 

1. Przedstawione przez uczestników rozwiązania zostaną ocenione przez Jury powołane 

przez Organizatora, w skład którego wejdą: po 1 przedstawicielu Organizatora i 

Wykonawcy konkursu, wybrany ekspert oraz 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni. 

Decyzje Jury mają charakter ostateczny. 

2. Pula nagród w konkursie wynosi 2 500 tysiąca złotych. Wysokość nagrody głównej wyniesie 

nie mniej niż 1 500 zł i nie więcej niż 2 000 zł.  

3. Jury decyduje o przyznaniu nagrody głównej oraz nagrody dodatkowej i ich wysokości.  

4. Kryteria, którymi będzie kierowało się Jury przy ocenie rozwiązań to: 

• adekwatność propozycji rozwiązania do potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni, 

• możliwość realizacji rozwiązania w Gdyni, przy zaangażowaniu mieszkańców i 

mieszkanek miasta, 

• ocena potencjalnej efektywności rozwiązania  (na ile ma szansę przełożyć się na 

realizację działań mających na celu adaptację do zmian klimatu), 

• łatwość multiplikowania rozwiązania, 

• łatwość wdrożenia rozwiązania. 
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5. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu którejś z nagród, może również zdecydować o 

nieprzyznaniu żadnej nagrody. 

6. Ogłoszenie laureatów odbędzie się 24 kwietnia. Nagroda zostanie przekazana w ciągu 10 

dni roboczych uczestnikom zwycięskich zespołów. 

7. Warunkiem wypłaty nagród jest podpisanie umowy z Wykonawcą i przekazanie 

Wykonawcy koncepcji wypracowanego rozwiązania oraz przeniesienie autorskich praw 

majątkowych i zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do zwycięskiego 

pomysłu, a także udział w całym Ideathonie – łącznie 12 godzin warsztatów w dniach 23-

24 kwietnia. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Ideathonu bądź jego odwołania w 

przypadku zdarzeń od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników. 

Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  

2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.  

3. Organizator zapewnia sobie prawo do unieważnienia wydarzenia bez podania przyczyny.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Ideathonu 

 

 

Formularz zgłoszeniowy 

Ideathon, 23-24 kwietnia 2021 r. 

 

Zgłaszam gotowość udziału w Ideathonie: 

 

 
Jako osoba indywidualna: 

Imię i nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

 

 
Jako Kapitan zespołu: 

Nazwa zespołu  

Imię i nazwisko Kapitana zespołu  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Łączna liczba członków zespołu, 

który reprezentuję (razem z 

Kapitanem) 

 

Oświadczam, że ukończyłem/am 18 

lat 

 

 

Aktualna klauzula informacyjna realizująca obowiązek wynikający z art. 13 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), stanowi załącznik do niniejszego formularza i wymaga odrębnego 

podpisania). 

 

Data i czytelny podpis ………………………………………………………… 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Ideathonu 
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ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 

na wzięcie udziału w Ideathonie osoby niepełnoletniej 

 

Ja niżej podpisany/a  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

jako rodzic/ opiekun prawny 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko dziecka/ podopiecznego) 

 

wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego dziecka/ podopiecznego w Ideathonie. 

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi zasady Ideathonu.  

 

 

Aktualna klauzula informacyjna realizująca obowiązek wynikający z art. 13 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), stanowi załącznik do niniejszego formularza i wymaga odrębnego 

podpisania). 

 

 

…………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis  

 


