REGULAMIN PROGRAMU TOP INTEGRATOR 2021/2022
Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie TOP
INTEGRATOR realizowanym przez DBR77 Robotics sp. z o.o. w roku 2021/2022

§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
a) Program – program Top Integrator;
b) Organizator – DBR77 Robotics sp. z o.o z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 31, 87-100
Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039,
c) Integrator/Uczestnik - podmiot świadczący usługi związane z automatyzacją stanowisk
przemysłowych w zakładzie lub zakładach produkcyjnych. Integrator staje się uczestnikiem po
zakwalifikowaniu do Programu przez Kapitułę Programu.
d) Dostawca sprzętu – podmiot świadczący usługi związane ze sprzedażą/dystrybucją osprzętu
wyposażenia stanowiska zrobotyzowanego.
e) Inżynier - osoba, która posiada umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i
technicznych, wspierająca rozwój Platformy w zakresie projektowania stanowisk
zrobotyzowanych
f)

Kapituła programu – gremium składające się z Inżynierów oraz osób wybranych przez
Organizatora, w celu rozpatrzenia zgłoszeń Uczestników, składanych online poprzez Formularz
Zgłoszeniowy. Osoby te wydają decyzje o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji
Uczestników do programu;
g) Platforma– oznacza (mobilną) platformę internetową i aplikację, przez którą udostępniane są
funkcjonalności związane z projektowaniem, zakupem i nadzorem nad realizacją procesu
robotyzacji stanowisk przemysłowych która jest własnością, jest kontrolowana, zarządzana,
utrzymywana i/lub hostowana przez DBR 77 Robotics sp. z o.o.
h) Studio projektowania 3D – aplikacja na Platformie służąca do trójwymiarowego projektowania
stanowisk przemysłowych.
i) Wyzwanie Technologiczne – zamieszczony na Platformie przez Inwestora opis oraz
charakterystyka (wraz z możliwością wizualizacji graficznej) aktualnie funkcjonującego w
zakładzie produkcyjnym Inwestora stanowiska przemysłowego, które w zamiarze Inwestora
miałoby zostać zautomatyzowane.
j) Rozwiązanie Technologiczne - zamieszczona na Platformie przez Integratora odpowiedź na
Wyzwanie Technologiczne, stanowiąca propozycję koncepcji zautomatyzowania stanowiska.
k) Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora Programu, której treścią jest:
-przesyłanie informacji, w szczególności o programie, partnerach Programu, terminach i
ważnych wydarzeniach,
-przesyłanie informacji dotyczących działalności Organizatora wysyłanych na wskazany przez
Uczestnika adres e-mail;
-Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych
Uczestnika przez Organizatora.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Program „TOP Integrator” (dalej jako: „Program”) jest autorskim programem
dla Integratorów, stworzonym przez Zespół Platformy, którego celem jest wyłonienie
najbardziej zaangażowanych Integratorów, których kompetencje zostaną potwierdzone przez
Inżynierów wspierających platformę.
2. Organizatorem Programu jest DBR77 Robotics sp. z o.o z siedzibą w Toruniu przy
ul. Żółkiewskiego 31, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860440, NIP 8792725331, REGON 387073039.
3. Celem Programu jest wsparcie Integratorów na rynku, budowanie ich wiarygodności,
pozyskiwanie klientów, rozwój kompetencji w zakresie projektowania stanowisk
zrobotyzowanych w Studio projektowania 3D oraz wzrost ilości rozwiązań technologicznych na
Platformie.
4. Współpraca integratorów z Platformą Robotów DBR77 sprawia, że mogą oni osiągnąć znacznie
lepsze wyniki finansowe poprzez koncentrowanie się na czynnościach związanych z ich
podstawowymi kompetencjami.

§ 3 Zasady Organizacji i czas trwania Programu
1. Program trwa od 01.12.2021 r. do 01.06.2022 r.
2. Integratorzy przystępują do Programu poprzez rekrutację, opisaną szczegółowo w § 4, bądź
zaproszenie do Programu przez Organizatora.
3. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – adres
e-mail: agata.zagula@dbr77.com.
4. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień jest
obowiązkowa dla Integratorów biorących udział w rekrutacji do Programu oraz Integratorów
zakwalifikowanych do udziału w nim.
§ 4 Rekrutacja do Programu
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uczestnictwo w rekrutacji oraz uzyskanie pozytywnej
weryfikacji Kapituły Programu, bądź pozytywna odpowiedź na zaproszenie do Programu przez
Organizatora.
2. Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:
a) I etap polega na wypełnieniu przez Integratora Formularza zgłoszeniowego.
b) w II etapie rekrutacji udział wezmą ̨ Integratorzy wytypowani przez Kapitułę Programu
zgodnie z zasadami określonymi w §5 Regulaminu.
3. Aby wziąć udział w rekrutacji Integrator wypełnia w I etapie Formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod
linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfshrrzjTXdoUY8oMudNDgCfCIOYf8DTLEzU5GIuCmQN-XoA/viewform
4. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Integrator potwierdza chęć udziału w Programie.
5. W formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji Integrator zobowiązany jest do udzielenia
następujących informacji:
a) dane firmy;
b) dane kontaktowe do osoby wyznaczonej do korespondencji: imię i nazwisko, adres mailowy,
numer telefonu;

c) informacje o firmie: prezentacja firmy integratorskiej (ilość pracowników, deklaracja wymiaru
czasowego gotowości współpracy na Platformie, deklaracja zakresu współpracy marketingowej,
preferowany dostawca robota, preferowana branża);
d) z jakiego źródła Integrator dowiedział się o programie.
6. Po wypełnieniu Formularza w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w celu jego
skutecznego wysłania, Integrator potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką
prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte poprzez zaznaczenie odpowiedniego
pola wyboru (check-box), a następnie klika przycisk „Wyślij formularz”. Poza potwierdzeniem
przesłania Zgłoszenia po kliknięciu przycisku „Wyślij formularz”, Organizator nie przesyła
żadnych wiadomości mailowych w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Przed wysłaniem
Formularza Integrator może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru (check-box) przy oświadczeniu
o zgodzie na otrzymywanie Newslettera.
7. Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego są równoznaczne z wyrażeniem przez
Integratora zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora danych zawartych w
odpowiedziach w celu tworzenia statystyk nie pozwalających na zidentyfikowanie Integratora i
powiązanie z nim danych zawartych w statystykach. Zgoda, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy
rozpowszechniania ww. statystyk.
8. Integrator ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w Formularzu
zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w Formularzu zgłoszeniowym jakichkolwiek treści o
charakterze bezprawnym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w Formularzu
zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.
10. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie od 04.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
11. W II etapie rekrutacji następuje wybór Uczestników Programu, który dokonywany jest przez
kapitułę Programu, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.
§ 5 Wybór Firm Integratorskich w II etapie rekrutacji
1. Po weryfikacji zgłoszeń przesłanych przez Integratora w I etapie rekrutacji następuje wybór
Uczestników przez Kapitułę Programu powołaną przez Organizatora. Decyzje Kapituły Programu
są ostateczne.
2. Kapituła programu ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę poprawność wypełnienia Formularza
rekrutacyjnego, przesłanie go na czas, prezentację Integratora, w której widoczna jest chęć i
potrzeba uczestniczenia w Programie oraz możliwości realizacji celów Programu określonych w
§2 ust. 3 Regulaminu.
3. Decyzje Kapituły Programu będą zapadały zwykłą większością głosów.
4. Kapituła programu podejmuje decyzję o odrzuceniu zgłoszenia albo przyjęciu kandydatury do
Programu.
5. Informację o pozytywnej lub negatywnej decyzji Kapituły Programu, Integrator otrzymuje
poprzez pocztę elektroniczną na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w terminie
do dnia 30.11.2021 r.
6. Maksymalna liczba Uczestników wynosi 20 (słownie: dwadzieścia). Rozpatrywanie zgłoszeń
odbywa się według kryterium daty wpłynięcia Formularza oraz spełnienia warunków opisanych
powyżej. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby Integratorów utworzona zostanie Lista
rezerwowa.
7. W chwili otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie, Integrator staje się
Uczestnikiem. Prawa i obowiązki Uczestnika związane z udziałem w Programie określają dalsze
postanowienia Regulaminu.

§ 6 Warunki finansowe
1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora i Partnerów Organizatora.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
3. W żadnym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nakłady pracy (czasu,
środków, zasobów ludzkich etc.) poczynione przez Integratora w zw. ze świadczeniem usług
związanych z korzystaniem z Platformy.
§ 7 Obowiązki Uczestnika i Organizatora
1. Integrator zobowiązuje się do:
a) rejestracji na platformie,
b) przygotowania koncepcji stanowiska w odpowiedzi na wyzwania technologiczne
Inwestorów na Platformie w ramach swoich kwalifikacji,
c) użytkowania materiałów i pomocy dydaktycznych udostępnianych przez Organizatora na
potrzeby uczestnictwa w Programie zgodnie z ich przeznaczeniem,
d) wypełniania i odesłania do Organizatora drogą mailową ankiet oceniających po 6 miesiącach
trwania
projektu
e) promocji Platformy na stronie internetowej Integratora oraz w mediach społecznościowych.
Częstotliwość i forma promocji zostaną ustalone indywidualnie z Organizatorem,
f) zgłaszanie błędów, pomysłów, inspiracji mających na celu usprawnienie i rozwój Platformy,
g) wyrażenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie
przez Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu tworzenia statystyk
niepozwalających na zidentyfikowanie Integratora i powiązanie z nim danych zawartych w
statystykach,
h) możliwość przygotowania filmu promocyjnego trwającego 2-5 minut, prezentującego
portfolio integratora oraz stanowiska odwzorowanego na platformie, który zostanie
udostępniony przez Organizatora programu w mediach społecznościowych i Newsletterze,
2. Organizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia warsztatów z pracy na Platformie oraz wsparcia w przygotowaniu koncepcji
stanowiska
zrobotyzowanego,
b) informowania i przekazywania Uczestnikom wszystkich informacji niezbędnych do aktywnego
uczestnictwa
w
Programie,
c) przekazania dostępu do wszelkiej wiedzy platformy oraz zasobów partnerów przed
konkurencją,
d) umożliwienia najlepszego dostępu do wyzwań technologicznych zgłaszanych przez klientów
Platformy,
e) umożliwienie bezpłatnego wykorzystania studia 3D do wszelkich aplikacji związanych z
działalnością integratora,
f) wsparcia przy budowie wiarygodności Integratora przed klientami oraz umożliwienia wpływu
na budowanie rozwiązań businessowych na platformie,
g)
zapewnienie dedykowanego wsparcia Inżynierów i Zespołu DBR77 przez cały czas
trwania programu.
3. W żadnym przypadku uczestnictwo Integratora w Programie nie wiąże się z powstaniem
pomiędzy Integratorem a Organizatorem, jakichkolwiek zobowiązań i/lub roszczeń, za wyjątkiem
obowiązków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
§ 8 Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
internetowej Organizatora http://dbr77.com.

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Zmiany Regulaminu Organizator dokonuje poprzez przesłanie drogą mailową jego zmienionej
wersji Uczestnikom Programu nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian w życie, na podane
przez nich w Formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu:
a)
Integrator
może
wycofać
swoje
zgłoszenie
do
udziału
w
Programie,
b) Integrator może zrezygnować z udziału w Programie.
4. Oświadczenie o wycofaniu zgłoszenia lub rezygnacji z udziału w Programie w trybie, o którym
mowa w ust. 3 powyżej, Integrator powinien przesłać na adres poczty elektronicznej
Organizatora wskazany w § 3 ust. 3 Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Integratorem wynikłe na gruncie stosowania
postanowień niniejszego Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze
polubownej. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na
adres siedziby Organizatora.
7. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmiany Polityki prywatności,
postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.10.2021 r.

