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REGULAMIN inQUBE Summer Startup School 

1. Organizator 

Organizatorem wydarzenia inQUBE Summer Startup School (dalej „Wydarzenie”) jest Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Komandorska 
118-120, 53-345 Wrocław. 

2. Opis wydarzenia 

inQUBE Summer Startup School jest jednodniowym wydarzeniem: 16.09.2021 r.,   zorganizowanym 
w formule stacjonarnej, tj. warsztaty i wykłady odbędą się w bud. inQUBE Uniwersyteckiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67 we Wrocławiu.  Możliwa jest sytuacja, w której z 
wybranymi prelegentami Uczestnicy wydarzenia zostaną połączeni z wykorzystaniem platformy 
ClickMeeting  

Wydarzenie skierowane jest do studentów wrocławskich uczelni. Ma ono na celu przekazanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do stworzenia prezentacji typu „pitch deck” dla inwestora. Zwieńczeniem 
wydarzenia będzie praca warsztatowa uczestników pod okiem ekspertów.  

3. Zespół ekspercki  

Zgłoszenia do wydarzenia ocenia Zespół ekspercki. W skład Zespołu eksperckiego wchodzą osoby 
wskazane przez Organizatora, dające gwarancję rzetelnej oceny Zgłoszeń. Zespół ekspercki odpowiada 
za etap merytorycznej oceny.  

4. Uczestnicy wydarzenia 

Do wydarzenia mogą przystąpić studenci wrocławskich uczelni (dalej „Uczestnicy”), którzy chcieliby 
zdobyć umiejętności tworzenia prezentacji dla inwestorów i posiadają już wstępnie zdefiniowany 
pomysł na biznes. 

Uczestnicy zobowiązują się na czas Wydarzenia do zorganizowania we własnym zakresie i na własny 
koszt sprzętu komputerowego, wyposażonego w minimalnym zakresie w: kamerę, mikrofon, dostęp 
do szerokopasmowego Internetu – pozwalających na aktywny udział Uczestnika w wydarzeniu. 

5. Przebieg wydarzenia 

ZGŁOSZENIA  

a) Uczestnicy wydarzenia zgłaszają się samodzielnie, poprzez przekazanie Organizatorowi 
wypełnionego Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu podstrony 
internetowej w serwisie www.inqube.pl (dalej „Zgłoszenie”). 

b) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.09.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego 
terminu. 

c) Zgłoszenia powinny składać się z danych identyfikacyjnych Uczestnika oraz z krótkiego opisu pomysłu 
biznesowego Uczestnika (max. 2000 znaków). Uczestnik w opisie swojego pomysłu biznesowego 
powinien opisać na jaki zaobserwowany problem lub potrzebę odpowiada jego rozwiązanie. 

OCENA MERYTORYCZNA 

a) Zespół ekspercki, do dnia 10.09.2021r. przeprowadzi ocenę merytoryczną oraz wybierze 
Uczestników zaproszonych na Wydarzenie. 

b) Organizator powiadamia Uczestników o zakwalifikowaniu Zgłoszenia do Wydarzenia drogą mailową 
lub telefoniczną, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem, w którym odbędzie się Wydarzenie. 

http://www.inqube.pl/
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c) Zakłada się, że do udziału w Wydarzeniu zakwalifikowanych zostanie ok. 20 Uczestników, autorów 
najbardziej kreatywnych pomysłów, którzy zostaną połączeni w 3-4 osobowe drużyny. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania w razie zaistnienia takiej potrzeby lub adekwatnych 
okoliczności mniejszej lub większej ilości osób.  

WARSZTATY  

a) Warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej, w dniu 16.09.2021 r., wyłącznie pod warunkiem 
możliwości organizacji wydarzenia w formie stacjonarnej zgodnie z wewnętrznymi przepisami 
Organizatora, w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.  
Warsztaty stacjonarne odbędą się w siedzibie Organizatora – bud. inQUBE Uniwersyteckiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67 we Wrocławiu.  

b) W przypadku  braku możliwości zorganizowania warsztatów w formie stacjonarnej, w związku z 
sytuacją epidemiologiczną COVID-19 formuła zostanie zmieniona na warsztaty online, które odbywać 
się będą przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting.  

c) Uczestnicy, którzy zakwalifikują się na Wydarzenie zostaną połączeni przez Zespół ekspercki w 3 - 4 
osobowe drużyny.  

d) Każda drużyna wraz z ekspertem opracowywać będzie prezentację biznesową na podstawie 
wybranego przez członków danej drużyny pomysłu biznesowego. Wybór pomysłu należy do członków 
danej drużyny i w przypadku braku jednomyślności członków drużyny, wyboru należy dokonać w 
formie głosowania przeprowadzonego wśród członków tej drużyny.  

e) Celem warsztatów jest opracowanie przez każdą z drużyn prezentacji typu „pitch deck”. Pod koniec 
warsztatów każda z drużyn otrzyma możliwość zaprezentowania swojego pomysłu biznesowego, który 
zostanie poddany ocenie eksperckiej oraz ocenie pozostałych Uczestników warsztatów w formie 
głosowania na najlepszy pomysł biznesowy. 

Program wydarzenia dostępny będzie na stronie internetowej www.inqube.pl. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany Programu. Wszelkie zmiany ogłoszone zostaną na stronie internetowej 
www.inqube.pl. 

6. Nagrody i wyróżnienia 

Uczestnicy Wydarzenia otrzymają certyfikat uczestnictwa sygnowany przez inQUBE Uniwersytecki 
Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz partnerów 
Wydarzenia. 

Uczestnicy będą mogli odebrać certyfikat w siedzibie Organizatora w uzgodnionym z Organizatorem 
mailowo lub telefonicznie terminie.  

7. Zastrzeżenia 

Wszelkie zastrzeżenia uczestników Wydarzenia dotyczące decyzji Zespołu eksperckiego powinny 
zostać przekazane Organizatorowi w formie elektronicznej, na adres e-mail: uip@ue.wroc.pl. Wszelkie 
spory dotyczące zgodności decyzji Zespołu eksperckiego z Regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie 
przez Organizatora. 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. Uczestnicy przyjmują do wiadomości,  
że przez przystąpienie do Wydarzenia wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych 
osobowych oraz danych osobowych ich przedstawicieli w celach organizacji Wydarzenia. Przez 
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czynność przystąpienia do Wydarzenia uczestnicy oświadczają i zapewniają, że osoby fizyczne, których 
dane zostały przekazane Administratorowi zostali o tym powiadomieni i wyrazili zgodę na ich 
administrowanie (przetwarzanie) ich danych osobowych. 

b) Administrator powołał koordynatora ds. ochrony danych osobowych, dostępnego pod adresem  
e-mail uip@ue.wroc.pl , 

c) Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje 
prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania  
lub ich usunięcia, 

d) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, tj. członkom Zespołu 
eksperckiego, prowadzącym Warsztaty, a także partnerom Warsztatów oraz fundatorom nagród.  

9. Postanowienia końcowe 

a) Zasady przeprowadzania Wydarzenia 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 od rozpoczęcia rekrutacji do zakończenia Wydarzenia. Zmiany te obowiązują od dnia 
zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Wydarzenia (www.inqube.pl), 

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

e) Uczestnicy Wydarzenia ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych  
w związku z Wydarzeniem. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania  
przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby, 

f) W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 podczas warsztatów obowiązują zasady: 
- Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od 
pozostałych osób na terenie imprezy. 
- Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia 
maseczek. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą 
zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych uczestników wydarzenia. 
- Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren wydarzenia.  
W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu. 
- Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy. 
- Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą regularnie odkażane i wyposażone w płyn do 
dezynfekcji rąk. 
- Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu z 
niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od siebie wzajemnie. 
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