
REGULAMIN PROGRAMU ”POMYSŁ NA VENTURE”
(„REGULAMIN”)

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Carrywater  Group  Spółka  Akcyjna  (dawniej:  Carrywater  Consulting  Sp.  z 
o.o.), z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa), 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000394879, NIP 897-16-32-646,  REGON 932170730 (dalej: „Organizator”) 
organizuje program pod nazwą  POMYSŁ NA VENTURE (dalej: „Program”).

2. Informacje na temat Programu dostępne są na stronie internetowej Organizatora 
Programu w zakładce „Zgłoś Venture” oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Celem Programu jest  identyfikowanie,  promowanie  oraz wdrożenie  projektów, 
przedsięwzięć,  koncepcji  lub  rozwiązań  o  charakterze  innowacyjnym  lub 
rozwojowym  („Innowacje-Przedsięwzięcia”),  budujących  wartość  przez 
optymalizacje  biznesu lub/i  generujących nowe źródła  przychodów, w tym także 
przedsięwzięcia  typu  start-up,  gdzie  Organizator  może  zapewnić  zarządzanie, 
wsparcie biznesowe oraz finansowanie początkowe (seed financing) lub dostęp do 
dalszego  finansowania  przez  fundusze  Venture  Capital  współpracujące  z 
Organizatorem Programu

4. Program  jest  prowadzony  przez  Organizatora  do  odwołania.  Przyjmowanie 
zgłoszeń  do  Programu  rozpoczyna  się  z  dniem  12.12.2011  roku.  O  odwołaniu 
Programu  oraz  warunkach  i  terminie  zaprzestania  przyjmowania  zgłoszeń 
Organizator poinformuje na Stronie Programu. 

5. Złożenie zgłoszenia do Programu jest bezpłatne.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

2. Osoby fizyczne lub osoby prawne zainteresowane udziałem w Programie stają się 
jego  Uczestnikami  poprzez  złożenie  zgłoszenia  do  Programu,  z  zachowaniem 
postanowień Regulaminu.

3. Warunkiem złożenia zgłoszenia i przystąpienia do Programu przez Uczestnika jest 
akceptacja postanowień Regulaminu.

4. Złożenie  zgłoszenia  do  Programu  polega  na  wypełnieniu  formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Programu („Zgłoś Venture”) oraz przesłanie 
go  do  bazy  danych  Organizatora  za  pomocą  stosownego  mechanizmu 
umieszczonego na Stronie Programu.

http://www2.carrywater.pl/zglos-venture/
http://www2.carrywater.pl/zglos-venture/


5. Zgłoszenie Innowacji-Przedsięwzięcia powinno być wypełnione przez Uczestnika 
zgodnie  z  treścią  podaną  w  formularzu  zgłoszeniowym  oraz  wskazówkami 
zamieszczonymi na Stronie Programu. Organizator dopuszcza możliwość dołączenia 
przez  Uczestnika  do  Zgłoszenia  Innowacji-Przedsięwzięcia  dodatkowych 
dokumentów lub materiałów. 

6. Prawa własności intelektualnej do zgłaszanej Innowacji-Przedsięwzięcia należą do 
Uczestnika.  Organizator  zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać  otrzymanych  od 
Uczestnika informacji (w szczególności - nie przekazywać tych informacji osobom 
trzecim) bez jego zgody. 

§3. ZASADY OCENY INNOWACJI

1. Organizator  dokonuje  analizy  i  oceny  zgłaszanej  Innowacji  w  dwuetapowym 
postępowaniu.  Po zakończeniu postępowania Organizator  podejmuje decyzję,  czy 
rozpocznie  z  Uczestnikiem  negocjacje  dotyczące  warunków  współpracy  przy 
wdrożeniu Innowacji („Negocjacje”).

2. W ramach pierwszego etapu postępowania („Etap I”) Organizator dokonuje (na 
podstawie informacji zawartych w Zgłoszeniu Innowacji) wstępnej analizy i oceny 
tych Innowacji, które odpowiadają celowi Programu oraz zostały zgłoszone zgodnie z 
warunkami Regulaminu.  Etap I zostaje zakończony poinformowaniem Uczestnika, 
czy Innowacja została zakwalifikowana do drugiego etapu.

3. W ramach drugiego etapu („Etap II”) Organizator dokonuje analizy i oceny (na 
podstawie dodatkowych materiałów i dokumentacji dostarczonych przez Uczestnika 
oraz  w  oparciu  o  know-how  Organizatora/w  szczególności  dotyczące  potencjału 
biznesowego,  ryzyka  realizacji  celów biznesowych,  kosztochłonności  oraz  stopnia 
innowacyjności  Innowacji-Przedsięwzięcia)  tych  Innowacji-Przedsięwzięć,  które 
zostały  zakwalifikowane  do  tego  etapu.  Etap  II  zostaje  zakończony 
poinformowaniem Uczestnika czy Organizator zamierza podjąć z nim Negocjacje.

4. Decyzje  Organizatora  dotyczące  zakwalifikowania  danej  Innowacji-
Przedsięwzięcia do Etapu I,  Etapu II  oraz podjęcia Negocjacji  z  Uczestnikiem są 
ostateczne i  Uczestnikowi  nie  przysługuje od  nich  prawo odwołania.  Organizator 
zastrzega  sobie  pełną  swobodę  podejmowania  powyższych  decyzji,  jak  również 
stosowania własnych kryteriów oceny Innowacji-Przedsięwzięcia.

5. Organizator może prosić Uczestnika o dodatkowe wyjaśnienia (także na piśmie). 

6. Celem  zaproszenia  Uczestnika  do  Negocjacji  jest  zawarcie  z  nim  umowy  w 
zakresie wdrożenia Innowacji-Przedsięwzięcia także w formie uruchomienia nowego 
przedsięwzięcia  biznesowego.   W  ramach  Negocjacji  Organizator  przedstawia 
Uczestnikowi możliwe warunki nawiązania współpracy w powyższym zakresie m.in. 
modelu  biznesowego,  kształtu  przedsięwzięcia  oraz  warunków  finansowania, 
sposobu zaangażowania Uczestnika w przedsięwzięcie.



7. Nieprzystąpienie przez Uczestnika do Negocjacji  w terminie  wskazanym przez 
Organizatora  będzie  traktowane  przez  Organizatora  jako  rezygnacja  przez 
Uczestnika  z  uczestnictwa  w  Programie  oraz  z  nawiązania  z  Organizatorem 
współpracy w celu wdrożenia Innowacji-Przedsięwzięcia.

8. Przystąpienie  przez  Uczestnika  do  Negocjacji  z  Organizatorem  wyklucza 
możliwość  rozpoczynania  lub  kontynuacji  przez  Uczestnika  jakichkolwiek  innych 
negocjacji, rozmów, uzgodnień z innymi podmiotami bez wiedzy Organizatora, jeśli 
ich  przedmiotem  jest  wdrożenie,  komercjalizacja  tej  samej  Innowacji-
Przedsięwzięcia  opracowywanej  z  Organizatorem  lub  przeniesienie  do  niej 
jakichkolwiek praw („Zakaz Konkurencji”). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że 
złamanie  przez  niego  Zakazu  Konkurencji  może  spowodować  po  stronie 
Organizatora szkodę i przystępując do Negocjacji zobowiązuje się do przestrzegania 
Zakazu Konkurencji.

9. Zgłoszenia  Innowacji-Przedsięwzięcia  wraz  z  ewentualnymi  załącznikami  oraz 
inne dokumenty dotyczące Innowacji-Przedsięwzięcia pozyskane od Uczestnika, a 
znajdujące  się  w  posiadaniu  Organizatora,  podlegają  zniszczeniu  w  terminie  14 
(słownie:  czternastu)  dni  od  daty  zakomunikowania  Uczestnikowi  decyzji  o 
niezakwalifikowaniu  Innowacji-Przedsięwzięcia  do  Etapu  II  lub  o  odstąpieniu  od 
Negocjacji.

§4. ZASADY ZACHOWANIA W POUFNOŚCI

1. Organizator  zobowiązuje  się  do  zachowania  w tajemnicy  wszelkich  informacji 
przekazanych przez Uczestnika w Zgłoszeniu Innowacji-Przedsięwzięcia, jak również 
wszelkich  dodatkowych  informacji  uzyskanych  przez  Organizatora  w  związku  z 
prowadzoną  analizą  oraz  oceną  zgłoszenia  („Informacje  Poufne”)  oraz  do 
nieprzekazywania  Informacji  Poufnych  osobom  trzecim  bez  zgody  Uczestnika. 
Dostęp  do Informacji  Poufnych będą mieli  jedynie  pracownicy  Organizatora  oraz 
zewnętrzni eksperci i doradcy Organizatora, wspierający Program.

2. Wszelkie informacje pozyskane przez Organizatora od Uczestnika, w związku z 
prowadzonym  Programem,  będą  przez  Organizatora  wykorzystywane  jedynie  w 
celach informacyjnych. 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik  oświadcza  i  zobowiązuje  się  do  tego,  że  informacje  przez  niego 
przekazywane są prawdziwe i kompletne, oraz że Uczestnikowi przysługują pełne 
prawa do przedstawianej Innowacji-Przedsięwzięcia. 

2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wskazane w 
ust. 1 § 5 niniejszego Regulaminu.



3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich 
związanych  z  Programem,  w  szczególności  związanych  z  jego  przebiegiem oraz 
oceną Innowacji-Przedsięwzięcia.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2011 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu 
będą publikowane na Stronie Programu.


