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Regulamin Gry biznesowej  PROMAR 

 

1. Organizator 

Organizatorem gry biznesowej PROMAR (dalej gry) jest Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, InQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wielka 67, 53-340 
Wrocław. 

 

2. Opis gry biznesowej  

Gra biznesowa PROMAR jest grą autorską dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej  
i wypracowaną wspólnie przez nauczycieli akademickich oraz osoby prowadzące biznes. 
Uczestniczące w niej zespoły rywalizują w ciągu trzech kwartałów o najwyższy wynik 
finansowy wynikający ze sprzedanej produkcji. 

 

3. Ogłoszenie gry biznesowej   

W dniu 19.04.2021 Organizator uruchamia zapisy do wzięcia udziału w grze biznesowej 
PROMAR. Gra biznesowa PROMAR obejmuje 2 obszary: obszar doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych związanych z prowadzeniem biznesu (biznes w pigułce) oraz obszar 
doskonalenia kwalifikacji osobowościowych związanych z prowadzeniem biznesu  
we współczesnych warunkach i adresowana jest do wszystkich osób uczących  
się przedsiębiorczości. 

 

3.Uczestnicy gry biznesowej  

Do gry biznesowej mogą przystąpić wszystkie osoby chcące udoskonalić swoje kwalifikacje 
zawodowe związane z prowadzeniem biznesu. Zaleca się, aby uczestnikami gry biznesowej 
były osoby reprezentujące różne obszary zadaniowe.  Liczba uczestników powinna się 
mieścić w przedziale 20-35 osób.  

 

4. Przebieg gry biznesowej 

ETAP ZGŁOSZEŃ 

a) uczestnicy gry biznesowej zgłaszają się samodzielnie, poprzez przekazanie Organizatorowi 
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu 
podstrony internetowej w serwisie inqube.pl (dalej Zgłoszenie), 

b) zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 19.04.2021 do 14.05.2021. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów. 
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5. Warunki rozegrania gry biznesowej  

Gra może być rozgrywana zarówno w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej poprzez 
platformę MS Teams. Preferuje się formę tradycyjną, ze względu na rozpoznanie  
i doskonalenie w trakcie gry kwalifikacji osobowościowych. Optymalny czas zajęć to 16-18 
jednostek lekcyjnych. W formie tradycyjnej gwarantowana jest większa sala z mobilnymi 
ławkami (stolikami) i krzesłami. Uczestnicy powinni mieć laptopy i kalkulatory. Organizator 
gry biznesowej poinformuje wszystkich uczestników o formie, w jakiej zostanie 
przeprowadzona gra. 

 

6. Warunki finansowe gry biznesowej  

Udział w grze biznesowej PROMAR jest płatny. Każdy uczestnik powinien opłacić swój udział 
w grze biznesowej. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200 zł. Opłaty za udział w Grze 
Biznesowej należy dokonywać na indywidualny numer rachunku: 
 

Santander Bank Polska S.A.  

07 1090 2529 0000 0006 3400 0503 - konto PLN 
IBAN: PL07109025290000000634000503 
SWIFT: WBKPPLPP 

 

7. Nagrody i wyróżnienia 

Zwycięzcy otrzymają specjalne certyfikaty sukcesu, cenione i uznawane przez Pracodawców  
i przydatne w procesach rekrutacji. Gra wykorzystywana jest jako narzędzie uzupełniające 
rozbudowane procedury doboru kadr.  

     

8.Przetwarzanie danych osobowych 

a) administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100,  
fax +48 71 36 72 778, e-mail: kontakt@ue.wroc.pl , 

b) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są następujące: iod@ue.wroc.pl 

c) dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, 

d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w grze biznesowej PROMAR. 
Dane osobowe uczestników są przechowywane przez okres udziału w grze, a po jej 
zakończeniu są przechowywane zgodnie z przepisami prawa, 

e) dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych 
osobowych do przetwarzania danych osobowych, 
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f) osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na 
zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 
prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych, 

g) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej cofnięciem, 

h) dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, 

i) nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

a) zasady przeprowadzania gry biznesowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin, 

b) wszelkie inne materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią  
ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, 

c) organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie 
w okresie trwania gry biznesowej. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na 
Stronie Internetowej (inqube.pl), 

d) w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego oraz innych ustaw, 

e) uczestnicy gry biznesowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 
podanych w związku z grą. Organizator gry biznesowej nie ponosi odpowiedzialności  
za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby, 

f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru certyfikatu sukcesu 
przez jej zwycięzcę w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu, w tym nie ponosi 
odpowiedzialności za utrudnienia w komunikacji z Uczestnikami gry biznesowej, jeśli 
utrudnienia te wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 


