
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego. 

Regulamin uczestnictwa w Biznes Mikserze dla przedsiębiorców z sektora MŚP 

w ramach projektu „Lodzkie4business+” 

wspófinansowanego ze środków pochodzących  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Biznes Mikserze dla przedsiębiorców  

z sektora MŚP, realizowanego w projekcie „Lodzkie4business+”, wspófinansowanym  

ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020, zwanym dalej „Biznes Mikserem”. 

2. Obszar realizacji Projektu: Województwo Łódzkie.  

§ 2 

Definicje 

Używane w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

RPO WŁ 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Projekt - przedsięwzięcie pod nazwą: „Lodzkie4business+” 

Kandydat/-ka - osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Biznes Mikserze. 

Uczestnik/-czka - osoba zakwalifikowana do udziału w Biznes Mikserze, wybrana zgodnie  

z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie. 

Przedsiębiorstwo/Firma - podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego  

formę prawną. Do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się również 

przedsiębiorstwo spółdzielcze i przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. MŚP - mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo, Małe przedsiębiorstwo, Średnie przedsiębiorstwo – zgodnie  

z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292), rozdział 1,  

art. 7. 

Organizator – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Promocji, Wydział 

Promocji Przedsiębiorczości. 

Biznes Mikser – wydarzenie o charakterze biznesowym dedykowane przedsiębiorcom, ukierunkowane 

na spotkania B2B mające na celu nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie nowych projektów 

biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami biorącymi udział w wydarzeniu. 

Zwyczajowo podstawą w programie biznes miksera są „sesje networkingowe” – kilkuminutowe sesje 

podczas których przedsiębiorcy prezentują sobie nawzajem potencjał własnych firm, swoje oczekiwania 

biznesowe/ potrzeby. Efektem wydarzenia jest niejednokrotnie nawiązanie nowych partnerstw  
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biznesowych w oparciu o wzajemne, korespondujące ze sobą potrzeby. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

1. Celem głównym Biznes Mikserów jest nawiązanie nowych kontaktów, zainicjowanie nowych 

projektów biznesowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami biorącymi 

udział w wydarzeniu (formuła spotkań networkingowych). 

2. Miejsce Biznes Mikserów: województwo łódzkie (Bełchatów, Sieradz, Radomsko, Łowicz1). 

3. Terminy poszczególnych Biznes Mikserów dostępne będą na stronie www.biznes.lodzkie.pl. 

4. Udział w Biznes Mikserze jest bezpłatny. 

5. Jedna firma może dokonać zgłoszenia tylko jednego Kandydata podczas jednego Biznes 

Miksera. 

6. Liczba miejsc na danym Biznes Mikserze jest ograniczona. 

7. Czas trwania jednego Biznes Miksera:  

- każdy z Biznes Mikserów będzie odbywać się w ustalonych dniach roboczych miesiąca (od 

poniedziałku do czwartku), od godz. 17:002, 

 - każdy z Biznes Mikserów będzie trwać od 3 do 5 godzin zegarowych. 

8. Szczegółowy harmonogram każdego Biznes Miksera dostępny będzie na stronie 

www.biznes.lodzkie.pl. 

9. Udział w Biznes Mikserze jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz 

na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku (bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania). Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, 

powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium dla celów 

promocyjno–informacyjnych Województwa Łódzkiego, w tym między innymi wykorzystanie  

w opracowanych materiałach promocyjnych i informacyjnych, umieszczenie na stronach 

internetowych, w materiałach medialnych. 

 

§4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Firma musi posiadać siedzibę i/lub prowadzić działalność na terenie województwa łódzkiego. 

2. W danym Biznes Mikserze mogą uczestniczyć przedstawiciele firm z sektora MŚP. 

 

                                                           
1 Organizator dopuszcza również możliwość organizacji Biznes Miksera poza granicami administracyjnymi 
wskazanych miast, ale w odległości nie przekraczającej 15 km od granic administracyjnych miasta. 
2 Organizator dopuszcza modyfikację godziny rozpoczęcia wydarzenia o +/- 60 min.  

http://www.biznes.lodzkie.pl/
http://www.biznes.lodzkie.pl/
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§5 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa  

 

1. Rekrutacja do danego Biznes Miksera będzie realizowana na terenie całego województwa 

łódzkiego, zgodnie z zasadą bezstronności, rzetelności, jawności, przejrzystości, równości 

szans, w tym płci i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

2. Rekrutacja będzie się odbywać w terminach wskazanych na stronie internetowej 

www.biznes.lodzkie.pl. Warunkiem koniecznym prawidłowej rejestracji jest poprawne 

wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego.  

3. Rejestracja i wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień 

niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich 

innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem, a Organizatorem. 

4. Każdy z rejestrujących się uczestników w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji otrzyma 

drogą mailową automatyczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia do udziału w Biznes 

Mikserze.  

5. Zapisanie się na dany Biznes Mikser i otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia się nie jest 

potwierdzeniem udziału w danym Biznes Mikserze.  

6. O zakwalifikowaniu się Kandydata do danego Biznes Miksera decyduje:  

a. kolejność zgłoszeń; 

b. spełnienie kryteriów formalnych; 

7. Przyznawanie punktów w ramach Danych podlegających ocenie – KRYTERIA 

PODLEGAJĄCE OCENIE nastąpi metodą zero-jedynkową (0/1).  

8. Organizator podejmuje ostateczne decyzje w zakresie zakwalifikowania do udziału w Biznes 

Mikserze, na wypadek gdyby liczba pozytywnie zakwalifikowanych osób była większa niż liczba 

miejsc. 

9. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy Kandydat zostanie powiadomiony drogą 

elektroniczną lub telefonicznie.  

10. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie www.biznes.lodzkie.pl. 

11. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria przyjęcia do udziału w danym Biznes Mikserze,  

a nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście 

rezerwowej. 

12. Organizator dokona szczegółowej analizy zgłoszeń zgodnie z kartą oceny, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

13. Dokumenty złożone przez Kandydatów nie podlegają zwrotowi. 

14. Z potwierdzeniem uczestnictwa Województwo Łódzkie przekazuje niezbędne informacje 

organizacyjne.  

15. Obecność na Biznes Mikserze jest obowiązkowa, potwierdzona własnoręcznym podpisem 

uczestnika na liście obecności. 

http://www.bizneslodzkie.pl/
http://www.bizneslodzkie.pl/
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16. W danym Biznes Mikserze może wziąć udział tylko jeden oddelegowany pracownik z firmy.  

 

§ 6 

Warunki rezygnacji  

 

1. Warunki rezygnacji udziału w danym Biznes Mikserze: 

a. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Biznes Mikserze, najpóźniej na 2 dni robocze przed 

planowanym terminem danego Biznes Miksera. 

b. W przypadku rezygnacji Uczestnika Organizator może żądać, aby Uczestnik przedłożył 

dokumenty usprawiedliwiające rezygnację z udziału w Biznes Mikserze.  

c. Uczestnik ma obowiązek wskazania zastępstwa.  

2. W przypadku, jeśli Uczestnik nie weźmie udziału w Biznes Mikserze, z zastrzeżeniem 

rezygnacji, o której mowa w pkt. 1, Organizator zastrzega sobie prawo do niekwalifikowania 

Firmy do udziału w kolejnych projektach realizowanych przez Organizatora np. misje, targi, 

szkolenia w terminie do 2 lat od dnia organizacji danego Biznes Miksera.   

3. Za szkody powstałe w trakcie prowadzonych szkoleń z winy Uczestnika odpowiada Firma 

zgłaszająca go do udziału w Biznes Mikserze.   

4. Organizator może wykreślić Uczestnika z udziału w Biznes Miksera ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku przedstawienia fałszywego oświadczenia w celu 

zakwalifikowania się do udziału w Biznes Mikserze. 

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika bądź wykreślenia Uczestnika z udziału w Biznes Mikserze 

kwalifikowana jest osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 7 

Odwołanie i zmiana terminów 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego Biznes Miksera w przypadku braku 

wystarczającej ilości uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. Informacja o odwołaniu danego Biznes Miksera może być przesłana drogą elektroniczną  

na adres e-mail Uczestnika oraz podana na stronie www.biznes.lodzkie.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu danego Biznes Miksera i wyznaczenia 

terminu alternatywnego, w przypadku jeśli niemożliwe będzie przeprowadzenie Biznes Miksera 

zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 

4. W przypadku zmiany terminu danego Biznes Miksera Organizator poinformuje o nowym 

terminie Biznes Miksera. 

5. W przypadku decyzji instytucji nadrzędnej odnośnie zaprzestania realizacji Projektu, 

Organizator zastrzega sobie prawo niezrealizowania Biznes Mikserów. 

 

http://www.bizneslodzkie.pl/
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§ 8 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi  

90-051, al. Piłsudskiego 8. 

2. Dane osobowe Uczestników danego Biznes Miksera będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji zadania objętego niniejszym regulaminem, w szczególności na potrzeby rekrutacji, 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom szkoleń, 

ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, działań informacyjno-

promocyjnych w ramach projektu „Lodzkie4business+”, wspófinansowanego ze środków 

pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego, 

przepisów regulujących zasady rachunkowości.  

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach przysługujących 

osobie, której dane dotyczą stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Po zakończeniu realizacji Biznes Mikserów, dokumentacja pozostaje u Województwa 

Łódzkiego przez okres wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w Biznes Mikserze oraz przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

4. Za działania Uczestnika odpowiada podmiot zgłaszający go do udziału w Biznes Mikserze.   

5. Województwo Łódzkie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika zgubione, 

zniszczone lub skradzione podczas Biznes Miksera. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

www.biznes.lodzkie.pl. 

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

Załączniki: 

1) karta oceny; 

2) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

http://www.bizneslodzkie.pl/

