Regulamin Programu Orange Fab – Polska i Europa Wschodnia
obowiązuje od dnia 10.10.2016 roku
PREAMBUŁA
Celem Programu Orange Fab – Polska i Europa Wschodnia („Program Orange Fab”) jest
rozwój działalności biznesowej Startupów poprzez zbudowanie innowacyjnych produktów
lub usług, z których Startupy, Orange oraz klienci Orange będą odnosili korzyści. Program
Orange Fab skupia w jednym miejscu innowacje, talenty i nowe technologie.
§ I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Akceleracja - jest to trwający do 12 tygodni etap Programu Orange Fab, w którym
Startup i Orange wspólnie pracują nad zgłoszonym Projektem na warunkach odrębnie
określonych przez strony w Umowie. Celem Akceleracji jest wypracowanie wspólnego
stanowiska stron w odniesieniu do możliwości wykorzystania Projektu przedstawionego
przez Startup w ramach działalności prowadzonych przez Orange w zakresie rynku
lokalnego jak i globalnego, w tym do jego potencjalnej promocji w kanałach Orange.
Akceleracja rozpoczyna się po podpisaniu przez Startup Umowy.
Orange - organizator Programu Orange Fab tj. Orange Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000010681, NIP: 5260250995, z kapitałem
zakładowym w wysokości 3.937.072.437,00 zł wpłaconym w całości.
Grupa Orange S.A. – Orange S.A. z siedzibą we Francji oraz Orange i spółki zależne
Orange, a także inne niż Orange spółki zależne Orange S.A. z siedzibą we Francji.
Startup - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce bądź na Białorusi,
w Estonii, Litwie, Łotwie, Rosji, Ukrainie posiadający działający, zaawansowany
technologicznie, ale jeszcze nie wystarczająco dojrzały rynkowo Projekt.
Projekt - produkt lub usługa mająca potencjał do szybkiego uruchomienia i dystrybucji w
dużej skali, z co najmniej jednego ze wskazanych poniżej obszarów:

















Application design and development
B2B services (cloud, mdm, security)
Cloud gaming & game content aggregation
Cloud services & cloud technologies
Communication & connectivity services
Connected Home (services for home, cloud)
E-commerce
High bandwidth disruption (LTE, fiber)
Internet of Things
Mobile payments
Mobility (4G, NFC, cloud)
M-payments & money transfer
New media (digital content)
Personal data & big data management
Rich communication & unified communication, RCS, Web RTC
Seamless wireless access & data consumption optimization




User interfaces
Video content aggregation & new video entertainment experience

Regulamin – niniejszy regulamin.
Umowa - umowa uczestnictwa w Akceleracji oraz dodatkowe umowy określające zasady
współpracy, które mogą regulować w szczególności:
a. realizację wspólnej oferty produktowej na zasadach revenue sharing;
b. zakup licencji wyłącznej na Projekt lub jego część;
c. otrzymanie kwot wskazanych w § IV ust. 8 poniżej.
§ II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Aby dokonać zgłoszenia do Programu Orange Fab („Zgłoszenie”), Startup w terminie
zgodnym z harmonogramem umieszczonym na stronie OrangeFab.pl, musi:
a. prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie www.orangefab.pl;
b. potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego
postanowienia;
c. podać dane wymagane do dokonania Zgłoszenia, w tym w szczególności:
i. nazwę firmy Startupu;
ii. adres siedziby Startupu;
iii. adres email i/lub telefon do kontaktu ze Startupem;
iv. zwięzły opis Projektu;
v. imię i nazwisko właściciela/i firmy w przypadku jednoosobowej
działalności gospodarczej i spółki cywilnej zarejestrowanej w Polsce,
bądź imienia i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Startupu
w przypadku spółki prawa handlowego zarejestrowanej w Polsce;
vi. numer wpisu do CEIDG lub KRS dla działalności zarejestrowanych w
Polsce;
vii. dane analogiczne jak w pkt v) i vi) powyżej wymagane dla danych
ewidencyjnych/rejestrowych w Polsce, w zakresie wymaganym dla
kraju rezydencji danego Startupa;
d. w przypadku osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu danego Startupu, jeżeli
umocowanie takie nie wynika wprost; z odpisu z CEIDG lub KRS dla działalności
zarejestrowanych w Polsce bądź odpisów z ewidencji/rejestrów właściwych dla
danego kraju rezydencji Startupa - zobowiązany jest załączyć jednocześnie ze
Zgłoszeniem kopię dokumentu pełnomocnictwa do działania w imieniu danego
Startupu.
2. Po weryfikacji poprawności Zgłoszenia przez Orange, Startup otrzyma zwrotnie
potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
odpowiednio na adres email wskazany w § II ust. 1 lit c pkt iii Regulaminu.
3. Startup zobowiązany jest do:
a. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie
wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
b. aktualizacji podanych w Zgłoszeniu danych niezwłocznie po każdej zmianie tych
danych.

4. Startup ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych w
tym również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
§ III JURY
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Programu Orange Fab, a w
szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń oraz wyłonienia

rekomendowanych Projektów, Orange powoła jury („Jury”).
2. W skład Jury wejdą osoby wyznaczone przez Orange. Orange zastrzega sobie
możliwość zaproszenia do Jury dowolnych osób, w szczególności partnerów Orange i
współpracujących firm.
3. Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż do zadań Jury należy w szczególności:
a. dokonanie oceny Zgłoszeń oraz Projektów;
b. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z
Regulaminem lub Programem Orange Fab;
c. kontaktowanie się na każdym etapie Programu Orange Fab ze Startupami, w celu
uzyskania dodatkowych wyjaśnień dot. Projektów.
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Jury nie
ma obowiązku przedstawiania uzasadnienia swoich decyzji.
§ IV ZASADY PROGRAMU
1. Program Orange Fab składa się z trzech etapów:
a. Etap 1: preselekcja zgłoszonych Projektów;
b. Etap 2: sesja demonstracyjna („Deep Dive Session”) Startupu;
c. Etap 3: Akceleracji.
Orange zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych
uczestnictwa w poszczególnych etapach.

Startupów

do

2. W ramach Etapu 1 Jury dokona wyboru zgłoszonych przez Startup Projektów na
podstawie poniższych kryteriów:
a. potencjału modelu biznesowego Projektu;
b. potencjału zespołu Startupu;
c. dojrzałości Projektu;
d. dopasowania Projektu do globalnej strategii Grupy Orange S.A. w co najmniej w
jednym z obszarów wymienionych w definicji Projektu wskazanej w § I
Regulaminu.
3. Startup zakwalifikowany do uczestnictwa w Etapie 2 Programu Orange Fab tj. Deep Dive
Session zostanie o tym poinformowany przez Orange za pośrednictwem poczty
elektronicznej wskazanej przez Startup w § II ust. 1 lit c pkt iii Regulaminu. Niezależnie
od powyższego, wyniki Etapu 1 zostaną umieszczone na stronie www.orangefab.pl.
4. W ramach Etapu 2 tj. Deep Dive Session zakwalifikowane Startupy w terminie
wskazanym w harmonogramie o którym mowa w § V Regulaminu, powinny w dowolnej
formie zaprezentować swoją firmę i Projekt w tzw. „Startup Pitch” (krótkim
wystąpieniu). Celem uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż o dokładnym czasie i
miejscu odbywania się Deep Dive Session dany Startup zostanie poinformowany
zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Jury podczas Etapu 2 dokona wyboru rekomendowanych Projektów zgodnie z poniższymi
kryteriami:
a. potencjał modelu biznesowego Projektu;
b. potencjał zespołu Startupu;
c. dojrzałość Projektu;
d. dopasowanie Projektu do globalnej strategii Grupy Orange S.A. w obszarach jak
w ust. 2 lit d) powyżej;
e. dopasowanie Projektu do rynku polskiego w obszarach jak w ust. 2 lit d)
powyżej;

f. wrażenie ogólne;
g. jakość prezentacji.
6. Startup zakwalifikowany do uczestnictwa w Akceleracji zostanie o tym poinformowany
przez Orange za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § II ust. 1 lit c pkt iii
Regulaminu. Niezależnie od powyższego, wyniki Etapu 2 zostaną umieszczone na stronie
www.orangefab.pl.
7. Warunkiem koniecznym udziału Projektu w Etapie 3 - Akceleracji jest zawarcie Umowy. W
celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się, iż:
a. Umowa będzie zawierana pomiędzy Startupem a spółką z Grupy Orange S.A.;
b. zawarcie Umowy będzie poprzedzone negocjacjami i wymaga każdorazowo
podjęcia decyzji Startupa i spółki z Grupy Orange S.A., o podjęciu współpracy na
podstawie Regulaminu i Umowy;
c. nie zawarcie Umowy w terminie wskazanym w harmonogramie o którym mowa
w § V Regulaminu jako rozpoczęcie Akceleracji oznacza rezygnację przez
Startupa i spółkę z Grupy Orange S.A. z podjęcia współpracy oraz wycofanie się
Startupa z Programu Orange Fab;
d. wycofanie się Startupa z Programu Orange Fab nie upoważnia Startupa do
wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu do Orange lub spółek z Grupy
Orange S.A., w szczególności roszczeń dot. zwrotu kosztów udziału w Programie
Orange Fab lub przyznania nagród przewidzianych w ramach Akceleracji zgodnie
z ust. 8 poniżej.
8. W ramach Akceleracji, Orange może przekazać wybranym Startupom łączną kwotę w
wysokości do 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) w celu pokrycia kosztów
związanych z udziałem Projektu w Akceleracji, z zastrzeżeniem ust. 11 Regulaminu.
Wskazana powyżej kwota może być przekazana przez Orange w formie pieniężnej lub
świadczeń niepieniężnych, np. usług Orange, pokrycia kosztów podróży Startupu,
związanych z Akceleracją (np. udział w Demo Day lub innych wydarzeniach Orange i
Orange S.A), zlecenia osobom trzecim testów Projektu w ramach Akceleracji, etc.
Szczegóły dotyczące ewentualnego przekazania Startupowi jakichkolwiek środków będą
ustalone w Umowie.
9. W ramach Akceleracji Startup i Orange będą prowadziły wspólne analizy i prace nad
zgłoszonym przez Startup Projektem z wykorzystaniem:
a. narzędzi i kompetencji posiadanych przez dany Startup i Orange;
b. dostępu do kanałów komunikacji i mediów, w tym mediów społecznościowych,
c. dostępu do ekosystemu przedsiębiorczości w postaci funduszy Venture Capital
oraz inwestorów, przy udziale mentorów w obszarze doradztwa biznesowego,
marketingu produktów i technologii oraz ekspertów międzynarodowych.
10. Współpraca Orange z poszczególnym Startupem zakwalifikowanym zgodnie z ust. 6
powyżej będzie uregulowana Umową.
11. Orange ma prawo do nie przyznania kwoty wskazanej w ust. 8 powyżej lub dowolnego
podziału kwoty wskazanej w ust. 8 powyżej pomiędzy Startupy biorące udział w
Akceleracji. Orange dodatkowo zastrzega sobie możliwość wykluczenia Startupu z
Programu Orange Fab na każdym etapie realizacji Programu, w stosunku do którego
powziął uzasadnione podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami Programu
Orange Fab lub w sposób sprzeczny z prawem.
12. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, istnieje potencjalna możliwość
zaproszenia przez Orange lub Spółkę z Grupy Orange S.A. do wejścia we współpracę
poprzez:

a. udział kapitałowy – equity;
b. inwestycję w Startup;
c. współpracę na innych warunkach.
13. Do programu Akceleracji Orange może zaprosić dodatkowe firmy które zgłosiły chęć
współpracy z Orange poza Programem Orange Fab, z zastrzeżeniem, iż takie podmioty
nie będą objęte wsparciem finansowym, o którym mowa w ust 8 powyżej.
§ V HARMONOGRAM PROGRAMU ORANGE FAB POLSKA
Harmonogram Programu Orange Fab każdorazowo będzie opublikowany przez Orange na
stronie OrangeFab.pl Orange zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu o którym
mowa powyżej, o czym każdorazowo poinformuje Startup. Celem uniknięcia wątpliwości
wskazuje się, iż zmiana harmonogramu nie wymaga dla swej ważności zmiany
Regulaminu.
§ VI PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Startup oświadcza, że posiada autorskie prawa osobiste
i majątkowe do Projektu, a także że Projekt nie zagraża ani nie narusza praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób
trzecich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Orange lub spółki
z Grupy Orange S . A . z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności ich dóbr
osobistych, praw autorskich lub pokrewnych, w związku z Projektem, Startup
zobowiązuje się, jako osoba/ podmiot wyłącznie odpowiedzialny do wypłaty
ewentualnych odszkodowań na rzecz osób trzecich i pokrycia wszelkich szkód oraz
wszelkich poniesionych kosztów, w tym kosztów poniesionych w związku z
roszczeniami osób trzecich, zwalniając Orange lub spółkę z Grupy Orange S . A . z
wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu, a w przypadku wszczęcia
postępowania sądowego – do wzięcia w nim udziału.
§ VII OŚWIADCZENIA
1. Startup przysyłając Zgłoszenie wyraża tym samym zgodę (lub zobowiązuje się
posiadać zgodę właściwych osób) na opublikowanie:
a. imion, nazwisk i wizerunku osób reprezentujących spółkę w przypadku spółek
prawa handlowego;
b. opisów koncepcji aplikacji i rozwiązań Projektu na stronie internetowej
www.orangefab.pl oraz na uruchomienie Projektu w celach demonstracyjnych w
środowiskach Orange oraz partnerów Programu Orange Fab.
2. Osoba dokonująca Zgłoszenia oraz osoby biorące udział w Programie Orange Fab z
ramienia Startupu, wyraża zgodę na przetwarzanie jej/ich danych osobowych (imię
nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy, dane rejestrowe o
których mowa w § II, ust 1, lit. c dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu
Orange Fab oraz na publiczne udostępnianie jej/ich danych osobowych oraz wizerunku
w związku z Programem Orange Fab, w szczególności na stronie internetowej
Programu Orange Fab, oraz zaangażowanych w projekcie portalach społecznościowych.
3. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Orange Fab jest Orange
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160. Dane osobowe
uczestników Programu Orange Fab w zakresie: imienia nazwiska, nazwy
przedsiębiorcy, adresu siedziby przedsiębiorcy, danych rejestrowych o których mowa w
§ II, ust 1, lit. c będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji Programu Orange

Fab Polska zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w
szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest
dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w programie.
4. Osoby podające dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania.
§ VIII SPORY
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych na gruncie zobowiązań wynikających z
Regulaminu zostają poddane sądownictwu powszechnemu polskiemu i sądom
właściwym dla siedziby Orange.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
§ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 10.10.2016 r.
2. Zgłoszenie jest równoznaczne z przyjęciem przez Startupa warunków Regulaminu.
3. Orange zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany
Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w zmienionym Regulaminie.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.orangefab.pl w
sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe.
5. Orange zastrzega sobie możliwość odwołania edycji Programu Orange Fab w przypadku
zbyt małej ilości Zgłoszeń.
6. W związku z ograniczonym zakresem Projektów Startup przyjmuje do wiadomości, iż
poszczególne Projekty mogą mieć podobny charakter lub zakres co nie ogranicza
uprawnień Orange do wyboru jednego spośród zgłoszonych i nie będzie stanowić
naruszenia obowiązujących przepisów prawa a w szczególności ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
7. Zobowiązania wynikające z Programu Orange Fab nie stanowią przyrzeczenia
publicznego w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego listopada 2009 roku o
grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, Nr 612).
8. Orange zastrzega, że Startupom za udział w Programie Orange Fab nie przysługuje
wynagrodzenie, z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych wprost w Regulaminie.
9. Regulamin został sporządzony w wersji językowej polskiej oraz wykonane zostało
tłumaczenie na wersję językową angielską. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
pomiędzy wersjami językowymi polską wersję językową uznaje się za wiążącą.

