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REGULAMIN Akademii Fintech 

1. Organizator i partnerzy 

Organizatorem wydarzenia Akademii Fintech (dalej „Wydarzenie”) jest Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Komandorska 118-120, 53-345 
Wrocław (dalej “Organizator”). 

Głównymi Partnerami wydarzenia są Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie oraz TransactionLink Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej “Partnerzy”). 

2. Opis wydarzenia 

Akademia Fintech to wydarzenie zorganizowane w formie warsztatów w dniach: 24.02.2022 (etap 1), 
03.03.2022- (etap 2) oraz 10.03.2022 (etap 3) zorganizowane w formule online, z wykorzystaniem 
platform elektronicznych takich jak np.: ClickMeeting, MS Teams i innych wskazanych przez 
Organizatora lub Partnerów.  

Wydarzenie skierowane jest do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz 
studentów Politechniki Wrocławskiej (w ramach współpracy pomiędzy Inkubatorami uczelni 
wyższych). Ma ono na celu przekazanie wiedzy i doświadczenia Partnerów w stawianiu pierwszych 
kroków przy tworzeniu własnego startupu w obszarze technologii finansowych (fintech). 
Zwieńczeniem wydarzenia jest prezentacja pomysłów biznesowych przed kapitułą wydarzenia.  

Wydarzenie jest podzielone na trzy etapy. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu ma 
obowiązek wzięcia udziału we wszystkich etapach: 

Etap 1 – 1 dzień wykładów i warsztatów z ekspertami, którzy są przedstawicielami Partnerów lub 

osobami zaproszonymi przez Partnerów. Dzień zajęciowy trwa od godziny 9:00 do godziny 16:15 z 

przerwami.  

Etap 2 - pomiędzy etapami 1 i 3 występuje praca własna Uczestników w zespołach, nad 

przygotowaniem prezentacji pomysłów biznesowym (pitch deck). Zadaniem zespołów jest wymyślenie 

pomysłów biznesowych oraz opracowanie prezentacji inwestorskich (pitch deck). Etap 2 trwa ok. 2 

tygodnie i w trakcie tego okresu odbędzie się obowiązkowy warsztat online dla Uczestników z obszaru 

przygotowywania takich prezentacji. W trakcie tego etapu, Uczestnicy organizują sobie pracę w 

zespołach samodzielnie, np. organizując cykliczne spotkania online. 

Etap 3 – “Pitch Day”, dzień, w którym zespoły prezentują swoje pomysły wypracowane w trakcie etapu 
2, następnie pod okiem ekspertów dopracowują prezentacje i prezentują dopracowane pomysły 
ponownie przed przedstawicielami Organizatora i Partnerów. Zwieńczeniem tego dnia jest wybór 
laureatów Wydarzenia – jednego zwycięskiego zespołu. Dzień warsztatowy trwa od godziny 9:00 do 
16:15 z przerwami.  

Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej wydarzenia: 

https://inqube.pl/akademia-fintech.  

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przebiegu wydarzenia, w tym obszarów 
tematycznych, bez podania przyczyny. 

3. Zespół ekspercki  

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

https://inqube.pl/akademia-fintech
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4. Uczestnicy wydarzenia 

Do wydarzenia mogą przystąpić studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studenci 
Politechniki Wrocławskiej (dalej „Uczestnicy”), którzy chcieliby rozpocząć budowę startupu w branży 
technologii finansowych (fintech). Poprzez studentów w niniejszym regulaminie rozumie się zarówno 
studentów studiów I i II stopnia (niezależnie od trybu nauki) jak również słuchaczy studiów 
podyplomowych. 

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 spotkaniach online 
poprzez platformy do komunikacje takie jak np.: ClickMeeting,  Microsoft Teams, Zoom lub inne, 
udostępnione Uczestnikom w formie linków do spotkań / wydarzeń.  

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 10.02.2022. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
tego terminu poprzez zmianę daty przyjmowania zgłoszeń i zamieszczenie takiej informacji na 
podstronie wydarzenia, 

c) Zgłoszenia powinny składać się z danych osobowych Uczestnika, informacji o Uczestniku oraz z 
krótkiego opisu pomysłu biznesowego Uczestnika. Uczestnik w opisie swojego pomysłu biznesowego 
powinien opisać na jaki zaobserwowany problem lub potrzebę odpowiada jego rozwiązanie, 

d) W Zgłoszeniu, Uczestnik powinien wskazać, która kompetencja jest jego wiodącą: 

• Kompetencja techniczne (CTO / programista(-tka)), 

• Kompetencje znajomości branży finansowej / produktów typu fintech (Product Manager), 

• Kompetencje marketingowe i sprzedażowe. 

OCENA MERYTORYCZNA 

a) Zespół ekspercki przeprowadza ocenę merytoryczną oraz wybiera Uczestników zaproszonych na 
Wydarzenie, 

b) Organizator powiadamia Uczestników o zakwalifikowaniu Uczestnika do Wydarzenia drogą mailową 
lub telefoniczną, do dnia 18.02.2022. 

c) Do udziału w Wydarzeniu zakwalifikowanych zostanie ok. 18 Uczestników. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zakwalifikowania w razie zaistnienia takiej potrzeby lub adekwatnych okoliczności 
mniejszej lub większej ilości osób,  

d) W trakcie oceny merytorycznej, Zespół ekspercki ocenia: jakość opisanego pomysłu biznesowego 
oraz kompetencje uczestnika, które umożliwią Organizatorowi utworzenie interdyscyplinarnych 
zespołów uczestników do pracy zespołowej w Etapie 2 i 3.  

WARSZTATY  

a) Warsztaty odbywają się w formie online,  

http://www.inqube.pl/
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b) Uczestnicy, którzy zakwalifikują się Wydarzenia zostaną połączeni przez Organizatora w 3 - 4 
osobowe, interdyscyplinarne zespoły, 

c) Każdy uczestnik ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych etapach wydarzenia oraz 

współpracy w trakcie Etapu 2 Wydarzenia, w utworzonych zespołach, podczas spotkań zespołów 

organizowanych przez samych uczestników tych zespołów, w taki sposób i z taką częstotliwością, aby 

zespół wypracował prezentację pomysłu (pitch deck) niezbędną do Etapu 3,    

d) Celem Wydarzenia jest opracowanie przez każdy zespół pomysłu biznesowego oraz prezentacji typu 
„pitch deck”, które zostaną zaprezentowane podczas Etapu 3 “Pitch Day”, 

e) Wybór pomysłu biznesowego należy do członków zespołu i w przypadku braku jednomyślności 
członków zespołu, wyboru należy dokonać w formie głosowania przeprowadzonego wśród członków 
zespołu, 

f) Podczas Etapu 3, zespoły będą dwukrotnie prezentowały swój pomysł biznesowy. Podczas drugiego 
prezentowania (po dopracowaniu pitch-decków), prezentacja pomysłów będzie się odbywała przed 
kapitułą, która wybierze jeden zespół, którego członkowie zostaną laureatami Akademii Fintech,  

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 

a) Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia (finaliści) otrzymają certyfikat uczestnictwa sygnowany przez 
inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz 
Partnerów Wydarzenia, 

b) Uczestnicy wydarzenia będą mogli odebrać certyfikat w siedzibie Organizatora w uzgodnionym z 
Organizatorem mailowo lub telefonicznie terminie. Pozostali uczestnicy otrzymają certyfikaty listem 
poleconym na wskazany przez Uczestnika adres, 

c) Trzech laureatów lub laureatek Wydarzenia (członków / członkiń najlepszego zespołu) otrzyma 
Nagrodę od Partnerów Wydarzenia. Partnerzy Wydarzenia określą nagrody oraz zasady odbioru 
nagród, tak aby nie były one uciążliwe dla laureatów, 

d) Partnerzy mogą podjąć indywidualne decyzje o tym, aby finaliści Wydarzenia (uczestnicy 
zakwalifikowani do Wydarzenia) również otrzymali nagrody. 

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 
Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości +71 368 08 58 +48 694 941 231 Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław www.inqube.pl, 

http://www.inqube.pl/
http://www.inqube.pl/
mailto:uip@ue.wroc.pl
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b) Uczestnik w trakcie rekrutacji ma obowiązek zapoznania się z treścią klauzuli RODO oraz jej 
zaakceptowanie poprzez złożenie oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym. Treść klauzuli RODO 
znajduje się pod adresem: https://inqube.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-Klauzula-
informacyjna.pdf, 

c)  Organizator zastrzega, że dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom 
przetwarzającym, tj. członkom Zespołu eksperckiego, prowadzącym Wydarzenie, członkom kapituły a 
także Partnerom oraz fundatorom nagród. Celem udostępnienia danych do tych podmiotów jest 
wyłącznie realizacja przez te podmioty zadań opisanych w niniejszym Regulaminie. 

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) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez jej zwycięzcę w 
wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu, w tym nie ponosi odpowiedzialności  
za utrudnienia w komunikacji z Uczestnikami Wydarzenia, jeśli utrudnienia te wynikają z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 

 

https://inqube.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-Klauzula-informacyjna.pdf
https://inqube.pl/wp-content/uploads/2021/11/RODO-Klauzula-informacyjna.pdf

