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REGULAMIN 

 Programu akceleracyjnego „Akademia inQUBE” 

1. Organizator 

Organizatorem programu Akademia inQUBE (dalej „Program”) jest Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości (dalej „inQUBE”), ul. Komandorska 
118-120, 53-345 Wrocław. 

2. Opis programu 

Akademia inQUBE jest programem akceleracyjnym skierowanym do studentów. Podstawą programu 
akceleracyjnego jest organizowanie wsparcia merytorycznego dla studentów, którzy swoją karierę 
zawodową wiążą z prowadzeniem własnego biznesu. 

Program polega na organizowaniu przez inQUBE dla studentów indywidualnych i grupowych sesji z 
mentorami i ekspertami zewnętrznymi, którzy współpracują z inQUBE w Programie. 

Program rozpoczyna się 15.11.2021r. oraz zostaje ustanowiony na czas nieokreślony. Organizator 
zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia Programu w dowolnym momencie.  

3. Uczestnicy programu 

Do programu mogą przystąpić wyłącznie studenci (dalej „Uczestnicy”) Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu oraz studenci innych uczelni partnerskich, które współpracują z inQUBE w niniejszym 
Programie.   

Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników.  

Uczestnicy zobowiązują się do, że do aktywności w formie online (wydarzeń, spotkań itp.), w których 
będą brali udział zorganizują we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt komputerowy, wyposażony 
w minimalnym zakresie w: kamerę, mikrofon, słuchawki/głośnik, dostęp do szerokopasmowego 
Internetu – pozwalających na aktywny udział Uczestnika w aktywnościach poprzez platformę 
ClickMeeting z poziomu przeglądarki internetowej, Microsoft Teams z poziomu zainstalowanej 
aplikacji desktop lub z poziomu przeglądarki internetowej lub innego wskazanego przez Organizatora 
komunikatora: np. Zoom.  

4. Przebieg programu 

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, na której znajduje się link do formularza zgłoszeniowego 
(dalej „Zgłoszenie”). Formularz Microsoft Forms jest jedyną formą umożliwiającą wysyłanie zgłoszeń 
do Programu. 

b) Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego 
wstrzymania naboru w każdym momencie poprzez umieszczenie informacji o wstrzymaniu naboru na 
podstronie internetowej Programu. Jeżeli Uczestnik dokona Zgłoszenia w trakcie wstrzymania naboru, 
jego zgłoszenie traktowane jest jako zgłoszenie na listę rezerwową i zostanie aktywowane w momencie 
wznowienia naboru. 

http://www.inqube.pl/
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c) Zgłoszenia powinny składać się z danych identyfikacyjnych Uczestnika, zespołu (w przypadku 
zgłoszeń zespołowych) oraz opisu pomysłu biznesowego. 

d) W przypadku zgłoszenia do programu zespołu składającego się z kilku osób, które pracują nad 
jednym pomysłem, każdy z członków takiego zespołu powinien wypełnić Zgłoszenie samodzielnie, 
natomiast lider zespołu powinien opisać pomysł biznesowy. W takim przypadku pozostali członkowie 
zespołu są zwolnieni z obowiązku opisywania pomysłu biznesowego.  

PRZYJĘCIE DO PROGAMU 

a) Ekspert inQUBE, w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia Zgłoszenia, przeprowadza ocenę formalną 
(zgodność z regulaminem i kompletność zgłoszenia) oraz ocenę merytoryczną oraz wybiera 
Uczestników zaproszonych do Programu. Ekspert inQUBE podejmuje autonomiczną decyzję o przyjęciu 
Uczestnika do Programu, oceniając w części merytorycznej jakość, kompletność oraz realne szanse na 
realizację opisanego przez Uczestnika pomysłu biznesowego. W przypadku wątpliwości ekspert 
inQUBE przed podjęciem decyzji o przyjęciu do Programu powinien skontaktować się z Uczestnikiem 
w celu wyjaśnienia niepewności i/lub z prośbą o uzupełnienie przez Uczestnika zgłoszenia. 

b) Organizator powiadamia Uczestników o zakwalifikowaniu Uczestnika do Programu drogą mailową 
lub telefoniczną. 

c) Uczestnik w przypadku niezakwalifikowania się do Programu, ma możliwość odwołania się do 
Dyrektora inQUBE. W tym celu należy wysłać odwołanie na adres inQUBE lub w formie wiadomości e-
mail na adres uip@ue.wroc.pl wraz z uzasadnieniem dlaczego Uczestnik powinien być zakwalifikowany 
do programu. Dyrektor po przeanalizowaniu odwołania, oryginalnego Zgłoszenia oraz po rozmowie z 
Ekspertem inQUBE podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu Uczestnika do Programu w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania odwołania. 

d) Uczestnik w przypadku niezakwalifikowania się do Programu, ma możliwość wysłania kolejnego 
zgłoszenia opisującego inny pomysł biznesowy nie częściej niż 1-raz na miesiąc. W przypadku 
zgłoszenia tego samego pomysłu biznesowego lub tego samego ale ulepszonego pomysłu biznesowego 
- dopiero po 3 miesiącach od dnia otrzymania decyzji o niezakwalifikowaniu się do Programu z 
pierwotnym pomysłem biznesowym.  

e) Uczestnik może wziąć udział w Programie jeden raz. W przypadku wolnych miejsc Organizator może 
wyrazić zgodę na wzięcie udziału w Programie przez Uczestnika ponownie, jednak nie wcześniej niż po 
upłynięciu 3-miesięcy od zakończenia udziału Uczestnika w Programie za pierwszym razem. 

PRZEBIEG AKCELERACJI 

a) Pierwszym etapem akceleracji w Programie jest wypełnienie przez Uczestnika kwestionariusza 
określającego posiadane przez Uczestnika kompetencje w obszarze przedsiębiorczości. Link do 
kwestionariusza zostanie przesłany Uczestnikowi w formie formularza do platformy Microsoft Forms 
po zakwalifikowaniu do programu, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 

b) Drugim etapem akceleracji w Programie jest spotkanie z ekspertem inQUBE. Uczestnik wraz z 
ekspertem inQUBE, w trakcie spotkania ustalają indywidualny program akceleracji dla Uczestnika, 
który może obejmować: 

• Indywidualne sesje z mentorami, 

• Indywidualne lub grupowe konsultacje z ekspertami. 

c) Pierwsze spotkanie z ekspertem inQUBE odbywa się w formie stacjonarnej w siedzibie inQUBE przy 
ul. Wielkiej 67 we Wrocławiu. W uzasadnionych przypadkach pierwsze spotkanie może odbyć się w 

mailto:uip@ue.wroc.pl
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formie online (video - spotkanie). Kolejne rozmowy z ekspertem inQUBE mogą odbywać się 
stacjonarnie, przy pomocy spotkań online, rozmów telefonicznych i/lub kontaktu poprzez e-mail. 

d) Ilość spotkań Uczestnika z mentorami i/lub ekspertami jest ograniczona dostępnością mentorów i 
ekspertów w ramach współpracy z partnerami Programu. Ekspert inQUBE decyduje o maksymalnej 
liczbie spotkań Uczestnika z mentorami i/lub ekspertami.   

e)  Obszary tematyczne w ramach, których Organizator udziela wsparcia w Programie Akademia 
inQUBE to: 

• Blok „Prawo i finanse”, segmenty: 

o Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej, 

o Zakładanie spółki, 

o Ochrona praw autorskich, 

o Konsultacje prawne (wyłącznie konsultacje eksperckie - konkretny case), 

o Doradztwo podatkowe, 

o Tworzenie i zawieranie umów, 

o Podstawy księgowości, 

o Kadry i płace. 

• Blok „Kompetencje menadżerskie”, segmenty: 

o Zarządzanie projektami, 

o Budowanie zespołów, 

o Zarządzanie zespołami, 

o Leadership - kompetencje przywódcze, 

o Zarządzanie stresem, 

o Zarządzanie sobą w czasie. 

• Blok „Komunikacja marketingowa i public relations”, segmenty: 

o Zarządzanie produktem, 

o Techniki sprzedaży, 

o Social media, 

o Skuteczny networking, 

o Prezentacje i wystąpienia publiczne, 

o Branding, 

o Marka osobista. 

f) Spotkania z mentorami i ekspertami odbywają się w formie online w wyznaczonym przez partnerów 
projektu czasie. Organizator dołoży wszelkich starań aby terminy spotkań były dogodne dla 
Uczestników.  

g) Organizator nie gwarantuje dostępności konkretnych mentorów i ekspertów w danym czasie. 

h) Czas trwania akceleracji dla Uczestnika jest uzależniony od zaangażowania Uczestnika, dostępności 
mentorów i ekspertów oraz realizacji planu akceleracji, który zostaje ustalony na początku akceleracji 
dla Uczestnika. Czas trwania akceleracji w programie nie może być dłuższy niż dwa pełne semestry 
akademickie.  

i) Uczestnictwo w Programie może zostać anulowane w przypadku wystąpienia uzasadnionych 
przyczyn zakończenia udziału, w tym m.in.: niestosowania się przez Uczestnika do Regulaminu, braku 
aktywności uczestnika w Programie, braku kontaktu z Uczestnikiem po przynajmniej dwóch próbach 
kontaktu z min. odstępem 3 dni pomiędzy próbami, w przypadku nieusprawiedliwionego braku 
uczestnictwa w zaplanowanych dla Uczestnika aktywnościach. 
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j) Po odbyciu przez uczestnika zaplanowanych w programie aktywności oraz zakończeniu udziału w 
Programie, Uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia Programu. Uczestnik może odebrać dyplom w 
siedzibie inQUBE (ul. Wielka 67, Wrocław) w ustalonym z Organizatorem czasie.  

5. Zastrzeżenia 

Wszelkie zastrzeżenia uczestników Programu dotyczące realizacji Programu powinny zostać 
przekazane Organizatorowi w formie elektronicznej, na adres e-mail: uip@ue.wroc.pl. Wszelkie spory 
dotyczące przebiegu Programu rozstrzygane są przez Dyrektora inQUBE.  

6. Przetwarzanie danych osobowych 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Uniwersytet Ekonomiczny  
we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. 

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 Uczestnika mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotom 
współpracującym z inQUBE w obszarze spotkań z mentorami i ekspertami dla Uczestników Programu. 

7. Postanowienia końcowe 

a) Zasady Programu 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. Zmiany 
te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej Programu (www.inqube.pl), 

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

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