
Regulamin konkursu inQUBE Your Future 

 

1. Organizator 

Organizatorem konkursu inQUBE Your Future  (dalej „Konkurs”) jest Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu, inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wielka 67, 53-340 

Wrocław (dalej „Organizator”). 

Wszelkie informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Konkursu pod 

adresem: https://inqube.pl/konkurs-inqube-your-future/  

 

2. Uczestnicy Konkursu  

Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy Konkursu”), które: 

a) są studentami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, będącymi w trakcie 

studiów magisterskich lub w trakcie 3, 4, 5, 6 semestru studiów licencjackich lub w 

trakcie 4, 5, 6, 7 semestru studiów inżynierskich, 

 

b) zakwalifikowały się do wsparcia w ramach programu inQUBE Your Future 

(https://inqube.pl/inqube-your-future/), realizowanego w ramach projektu „Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na 

Dolnym Śląsku" nr projektu POWR.03.05.00-00-ZR47/18,  

 

c) zrealizują minimum jedno indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, opisane w 

załączniku nr 4 do Regulaminu Projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku" nr projektu 

POWR.03.05.00-00-ZR47/18. 

 

3. Przebieg Konkursu 

 

ZGŁOSZENIA 

a) Uczestnicy Konkursu zgłaszają się samodzielnie, poprzez przekazanie Organizatorowi 

wypełnionego Formularza rekrutacji uczestnika projektu „Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku” i 

wypełnienie pola informującego o chęci przystąpienia do Konkursu. 

 

b) Uczestnicy Konkursu, którzy zrealizowali wszystkie punkty kwalifikacyjne wskazane w 

punkcie 2 lit.  a, b i c przed datą rozpoczęcia konkursu mogą zgłosić się do konkursu 

wyłącznie w kategorii konkursowej Ambasador przedsiębiorczości poprzez 

wypełnienie online (MS Forms) formularza przystąpienia do konkursu dostępnego pod 

https://inqube.pl/konkurs-inqube-your-future/


adresem: https://forms.office.com/r/xXUAWrSebn     

 

c) Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 października 2022 r. do 3 lutego 2023 

r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tych terminów. 

 

KATEGORIE KONKURSOWE 

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: 

a) Pomysł biznesowy 

 

b) Ambasador przedsiębiorczości 

 

KATEGORIA POMYSŁ BIZNESOWY 

a) Uczestnicy Konkursu, chcący wziąć udział w kategorii Pomysł biznesowy, przesyłają 

organizatorowi prezentację opisującą pomysł biznesowy przez załączenie pliku z 

prezentacją w formularzu MS Forms pod adresem: 

https://forms.office.com/r/nrKYBuW49Y Formularz może być wypełniony wyłącznie 

przez studenta zalogowanego do konta Microsoft 365 przy użyciu adresu poczty 

elektronicznej w domenie @student.ue.wroc.pl 

 

b) prezentacja, składająca się z maksymalnie 10 slajdów (w formacie Adobe PDF lub MS 

PowerPoint), powinna zawierać przynajmniej: opis kluczowych założeń dotyczących 

produktu lub usługi, opis modelu biznesowego oraz odpowiedź na pytanie „dlaczego 

pomysł jest innowacyjny?” proponowane przez Uczestnika Konkursu. 

 

c) prezentacje przyjmowane będę w terminie do 3 lutego 2023 r.. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany tego terminu. 

 

d) jeden Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedną prezentację. 

 

e) przesłanie prezentacji jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji, że Uczestnik 

Konkursu przesyłający prezentację oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa 

osobiste i majątkowe do przesłanej prezentacji, a prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

 

f) w przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest 

do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

 

g) prezentacje ocenia zespół ekspercki, w skład którego wchodzą trzej pracownicy 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zatrudnieni w inQUBE Uniwersyteckim 
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Inkubatorze Przedsiębiorczości, w tym Dyrektor inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

 

h) ocena wszystkich zgłoszonych prezentacji zostanie dokonana po upływie terminu 

przyjmowania prezentacji. 

 

i) prezentacje zostaną ocenione w trzech obszarach: model biznesowy, praktyczna 

możliwość realizacji pomysłu, poziom innowacyjności. 

 

j) każdy z członków zespołu eksperckiego, w każdym z obszarów, przyzna każdej 

prezentacji od 1 do 5 punktów. 

 

k) na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanej za prezentację przez każdego z 

Uczestników Konkursu przygotowana zostanie klasyfikacja konkursowa Uczestników 

Konkursu w kategorii Pomysł Biznesowy. Klasyfikacja zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.inqube.pl w dniu 10 lutego 2023 r.. 

 

l) w przypadku równej liczby punktów o ostatecznej kolejności na miejscach 1-3 w 

klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu w kategorii Pomysł Biznesowy 

decyduje ocena Dyrektora inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

 

KATEGORIA AMBASADOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

a) Uczestnikom Konkursu przyznawane są punkty za promowanie programu inQUBE Your 

Future, realizowanego w ramach projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku". 

 

b) Uczestnik Konkursu otrzymuje 1 punkt za każdego nowego uczestnika programu 

inQUBE Your Future, realizowanego w ramach projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku", który: 

 

I. w formularzu rekrutacji uczestnika projektu poda imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu (tj. tzw. Ambasadora, który polecił mu udział w projekcie),  

II. zakwalifikuje się do wsparcia w ramach programu inQUBE Your Future 

(https://inqube.pl/inqube-your-future/), realizowanego w ramach projektu 

„Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia 

ekonomicznego na Dolnym Śląsku" nr projektu POWR.03.05.00-00-ZR47/18, 

III. zrealizuje minimum jedno indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, 

opisane w załączniku nr 4 do Regulaminu Projektu „Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym 

Śląsku" nr projektu POWR.03.05.00-00-ZR47/18.  

 

http://www.inqube.pl/
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c) punkt zostaje przyznany Uczestnikowi Konkursu w dniu, w którym wyżej wymieniony 

nowy uczestnik programu inQUBE Your Future odbędzie pierwsze spotkanie z doradcą 

zawodowym. 

 

d) punkty przyznawane są Uczestnikom Konkursu w okresie od 1 października 2022 r. do 

3 lutego 2023 r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu. 

 

e) na podstawie łącznej liczby punktów zebranej przez każdego z Uczestników Konkursu 

w wyżej wymienionym okresie przygotowana zostanie klasyfikacja konkursowa 

Uczestników Konkursu w kategorii Ambasador Przedsiębiorczości. Klasyfikacja 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.inqube.pl w dniu 10 lutego 2023 

r. 

 

f) w przypadku równej liczby punktów o ostatecznej kolejności na miejscach 1-3 w 

klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu w kategorii Ambasador 

Przedsiębiorczości decyduje data uzyskania ostatniego punktu. Wyżej sklasyfikowany 

zostanie Uczestnik Konkursu, który wcześniej uzyskał ostatni punkt. 

 

4. Nagrody 

W Konkursie przewidziane zostały nagrody: 

a) za pierwsze miejsce w klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu w kategorii 

Ambasador Przedsiębiorczości oraz w klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu 

w kategorii Pomysł Biznesowy: Apple iPad Air (wersja 64GB, WIFI) o wartości 3 098,37 

zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 310,00 zł brutto, 

przeznaczoną na zapłatę podatku. 

Dodatkowa nagroda pieniężna, będąca częścią ww. nagród, zostanie przeznaczona na 

zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1128 z późn. zm.). Organizator potrąci te kwoty przy wydaniu nagród. 

 

b) za drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu w 

kategorii Ambasador Przedsiębiorczości oraz w klasyfikacji konkursowej Uczestników 

Konkursu w kategorii Pomysł Biznesowy: słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi Redmi 

Buds 3 PRO (czarne) o wartości 268,14 zł brutto.  

 

Organizator powiadomi Uczestników Konkursu o przyznanych nagrodach drogą mailową lub 

telefoniczną, nie później niż 5 od dnia opublikowania klasyfikacji konkursowej  Uczestników 

Konkursu w danej kategorii na stronie www.inqube.pl. 

Wręczenie nagród nastąpi w wyznaczonym terminie w ciągu 21 dni od dnia opublikowania 

klasyfikacji konkursowej w budynku inQUBE przy ul. Wielkiej 67 we Wrocławiu. Odbiór 

nagrody będzie się wiązał z obowiązkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika konkursu na 

wykonanie dokumentacji foto/video w celach wizerunkowych inQUBE oraz publikacji 

http://www.inqube.pl/
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wizerunku laureatów konkursu w mediach społecznościowych i materiałach marketingowych 

inQUBE. 

 

5. Zastrzeżenia 

Wszelkie zastrzeżenia uczestników Konkursu powinny zostać przekazane Organizatorowi w 

formie wiadomości e-mail na adres: uip@ue.wroc.pl, w terminie 7 dni od daty opublikowania 

klasyfikacji konkursowej Uczestników Konkursu w danej kategorii. Zastrzeżenia nadesłane po 

tym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

 

a) administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. 

Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że przez przystąpienie do Konkursu 

wyrażają zgodę na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych oraz 

danych osobowych ich przedstawicieli w celach Konkursu.  

b) administrator powołał koordynatora ds. ochrony danych osobowych dostępnego 

pod adresem e-mail: iod@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. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 

a) zasady przeprowadzania Konkursu 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 Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia 

zamieszczenia ich na stronie internetowej www.inqube.pl.  

 

d) Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą 

danych podanych w związku z Konkursem. Organizator nie ponosi 
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odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych 

danych lub danych innej osoby. 
 

e) 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 

Konkursu, jeśli utrudnienia te wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 


