
Regulamin Nagrody  

Technovation Award 2022 
REGULAMIN 

Nagroda Technovation Forum  

(1) 

NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJĄCEGO KONKURS 

ODITK SZKOLENIA SP. Z O.O., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chrzanowskiego 11, organizator 
corocznego Technovation Forum ustanawia na 2022 rok nagrodę „Technovation Award 2022”.   

(2) 

O KONKURSIE: 

Nagroda (miejsce I, II i III) zostanie przyznana najlepszej innowacji wymyślonej i wykonanej  
w Polsce, zrealizowanej nie wcześniej niż 3 lata przed 18 października 2022. Innowacja powinna 
mieć aspekt techniczny. Wymagania – ponad 50% udziału w wymyśleniu lub wykonaniu innowacji 
musi być związane z Polską. 

 (3) 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ: 

Zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego mogą zostać zgłoszone przez twórców innowacji lub 
przez inne osoby za zgodą twórców. 

Wnioskodawca może zgłosić dowolną ilość innowacji do nagrody. Wnioskodawca nie może być 
powiązany z żadnym członkiem Jury. 

 (4) 

 

SPOSÓB SKŁADANIA I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW: 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 października 2022 do godziny 24:00 wyłącznie na formularzu 
Organizatora. Organizator roześle formularz wszystkim zgłoszonym uczestnikom Technovation 
Forum. Wniosek będzie także dostępny w siedzibie organizatora i przesłany mailem na życzenie 
zainteresowanych Wnioskodawców.  

Odpowiedzi na pytania nie mogą przekroczyć 6000 znaków a ilustracji nie może być więcej niż 4. 

Oprócz poprawnego wniosku warunkiem jest wpłacenie bezzwrotnej opłaty zgłoszeniowej  
w wysokości 3900 PLN za każdą zgłoszoną do nagrody innowację. Osoba reprezentująca 



Wnioskodawcę musi być uczestnikiem Technovation Forum, aby móc odebrać nagrodę,  
w przypadku jej uzyskania. 

 (5) 

JURY: 

GRUPA ODITK powołała komitet Jury ds. nagrody ODITK Technovation Award 2022 składający 
się z osób reprezentujących środowisko innowacji technicznych, w tym dyrektorów technicznych.  

(6) 

ETAPY KONKURSU 

I etap konkursu 

Sekretarz Komisji sporządza listę prac podlegających dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu 
(spełniających warunki formalne sformułowane w p. 2 i p. 3 i p.4 niniejszego regulaminu). 
Dodatkowo reprezentant Wnioskodawcy musi zgłosić udział w Technovation Forum 2022. 

Lista przyjętych do konkursu innowacji zawierać będzie zgłoszenia które spełniły kryteria 
formalne. Przesłanie spełniających kryteria zgłoszeń, członkom komitetu 10 października 2022. 

 

II etap konkursu 

Wytypowanie najlepszej spośród prac jest zadaniem komitet Jury ODITK Technovation Award 
2022, która obraduje niejawnie w postępowaniu organizowanym przez przewodniczącego w dniu 
17 października 2022.  

Prace Komisji obejmują: 

1. Wytypowanie przez każdego członka Jury 1 lub 2, w jego ocenie, najlepszych innowacji, bez 
sporządzania ich rankingu. 
2. Przygotowanie przez przewodniczącego listy do 10 publikacji wskazanych przez wszystkich 
członków Jury, a gdyby takich nie było, to przez co najmniej trzech członków komisji (do prac). 
3. Ocenę punktową wartości merytorycznej prac wytypowanych w p. 2. w skali 0-30 punktów. 
4. Podsumowanie punktowej oceny prac i wyłonienie „zwycięzcy”. 

Członkowie Jury ds. Nagrody nie mogą bezpośrednio lub pośrednio być zaangażowani w żaden ze 
składanych wniosków. 

III etap konkursu 

Ustalenia Jury ds. nagrody przekazywane są Gospodarzowi Technovation Forum.  
Jury ds. nagrody może wskazać do zwycięzców na maksymalnie trzy miejsca (I, II, III). 

 

(6) 

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 



a)      Trudność (istnieje 5 poziomów innowacyjności TRIZ, jeśli najłatwiejszym, pierwszym będzie 
drobne udoskonalenie, to ostatnim przełom technologiczny na miarę Nobla), spodziewany 
najwyższy poziom to trzeci.  Za poziom 1 - 0 pkt, za drugi – 2 pkt, za 3  
i wyższy 5 pkt. 

b)     Pokonane trudności w czasie dochodzenia do rozwiązania (jakie trudności i jak je pokonał 
zespół/autor). Ocena od 0 do 5 pkt. 

c)      Elegancja/prostota rozwiązania - „Każdy inteligentny głupiec potrafi sprawić, aby coś stawało 
się większe, bardziej złożone, bardziej brutalne. Pójście w przeciwnym kierunku wymaga odrobiny 
geniuszu i mnóstwa odwagi.” Albert Einstein. Ocena od 0 do 5 pkt. 

d)     Nowość rozwiązania (porównywalne z czystością patentową). Ocena od 0 do 5 pkt.  

e)     Rezultat – innowacja powinna mieć wpływ na ludzi/środowisko, czym większy wpływ tym 
lepiej.  Ocena od 0 do 5 pkt. Jury nie będzie brało pod uwagę impactu finansowego ani stosunku 
nakładów do rezultatu, ale można tą informację zawrzeć. 

f)       Najciekawsze wnioski – Technovation Award ma na celu inspirować innych, jury będzie 
zwracało uwagę na najciekawsze inspiracje wynikające z innowacji i procesu jej powstawania. Ocena 
od 0 do 5 pkt. 

Łącznie maksymalnie można otrzymać 30 punktów. 

 
(8) 

TERMINARZ: 

1. Elektroniczne zgłaszanie innowacji do Nagrody – do 7 października 2022 
2. Przygotowanie listy prac spełniających warunki formalne do 14 października 2022. 
3. Posiedzenie komitetu 17 października 2022. 
4. Wręczenie nagród 18 października 2022, podczas uroczystej kolacji dla wszystkich uczestników 

Technovation Forum. 

 
(9) 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest: 

a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia 
konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów konkursu – ODiTK Szkolenia Sp. z o.o., z 
siedzibą w Gdańsku (80-890), przy ul. Heweliusza 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 



prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000299040, NIP 5833016542, REGON 220517626. 

2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych 
przez ODiTK Szkolenia Sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na 
adres: ODiTK Szkolenia Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk lub mailem na adres: 
odo@oditk.pl.  

3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii 
danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z 
szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 
udziału w konkursie oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody. Niepodanie danych 
osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.  

5. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 
odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności  
i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub 
nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów 
danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Dane osobowe Uczestników konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu. Po zakończeniu konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów konkursu, będą 
w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych związanych z konkursem. W 
przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych 
obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą 
przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak 
długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa. 

 


