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Regulamin konkursu bChallenge 
 

§1. Konkurs 
 

Konkurs bChallenge (zwany dalej „Konkursem”), o którym mowa w niniejszym regulaminie 
(zwanym dalej „Regulaminem”) jest skierowany do osób fizycznych. 

 
§2. Organizator 

 
Organizatorem Konkursu jest ConfPower Sp. z o.o. (właściciel marki DotConnect) z siedziba ̨ 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sad̨ Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sad̨owego pod numerem KRS: 0000493303 („Organizator”). 

 
§ 3. Czas Trwania Konkursu 

 
Finał Konkursu zostanie przeprowadzony podczas wydarzenia Acceleration Day odbywającego 
się w dniu 25.02.2017 r. w siedzibie Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 
Warszawa. Zgłoszenia konkursowe (w tym podlegające ocenie materiały konkursowe, opisane 
szerzej w dalszej części niniejszego Regulaminu) będą przyjmowane od 14.02.2017 r. 
 

§ 4. Wgląd w Regulamin Konkursu 
 

Tresć ́niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem 
http://icaccelerationday.dotconnect.vc 
 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być ́ każda osoba 
fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a. Ukończyła 16 rok zżycia. 
b. Posiada/posiadała status ucznia lub studenta (w rozumieniu ustawy – Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym) chociaż przez chwile ̨w okresie między 1 stycznia 2015 
r. a 31 lipca 2017 r. 

c. Posiada/posiadała status uczestnika konkursu Microsoft Imagine Cup 2015, 
Microsoft Imagine Cup 2016 lub Microsoft Imagine Cup 2017 chociaż przez 
chwile ̨w okresie między 1 stycznia 2015 r. a 31 lipca 2017 r. 

2. Z udziału w Konkursie sa ̨ wykluczeni pracownicy Organizatora w tym pracownicy 
tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujac̨ych 
z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak równiez ̇osoby im bliskie. 
Za osoby bliskie uwazȧ sie ̨małzȯnka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, 
wstep̨nych, zstep̨nych i ich małzȯnków, osoby pozostajac̨e w stosunku przysposobienia 
oraz osoby pozostajac̨e we wspólnym pozẏciu. 

3. Uczestnicy biora ̨ udział w Konkursie w druzẏnach składajac̨ych sie ̨  z od 1 do 3 
Uczestników. Wszyscy członkowie druzẏny (tj. „Uczestnicy”) musza ̨ spełniac ́kryteria 
podane w pkt. 1. powyzėj. 
 

http://icaccelerationday.dotconnect.vc/
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§ 6. Zgłoszenia konkursowe 
 

Aby zgłosic ́sie ̨do udziału w Konkursie nalezẏ łac̨znie spełnic ́nastep̨ujac̨e warunki: 
1. Zarejestrować swoją drużynę za pomocą formularza konkursowego (tzw. „lider 

zespołu” może dokonać w/w rejestracji podczas rejestracji na wydarzenie Acceleration 
Day odbywające się w dniu 25.02.2017 r. w siedzibie Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 
195A, 02-222 Warszawa. 

2. Do dnia 23.02.2017 r. do godziny 23: 59 przygotować materiały konkursowe w postaci: 
a. Kanwy modelu biznesowego (w formacie Lean Canvas) poprzez wypełnienie 

formularza, który Uczestnik otrzyma od Organizatora. Aby ułatwić Uczestnikom 
uzupełnienie w/w formularza Organizator w ramach programu Centralnej 
Akceleracji Microsoft Imagine Cup 2017 zorganizuje dla Uczestników szkolenie 
(w formie tzw. „webinarium”), w dniu 16.02.2017 r. 

b. Prezentacji projektu zgłoszeniowego (w postaci pliku PDF o maksymalnym 
rozmiarze 15 MB, przesłana do Organizatora najpóźniej 24.02.2017 r. do 
godziny 16: 00 na adres e-mail: icpoland@dotconnect.vc) zawierającej 
materiał, który drużyna zamierza przedstawić komisji sędziowskiej podczas 
finału Konkursu (rekomendowany format slajdów to 16:9). Aby ułatwić 
Uczestnikom przygotowanie prezentacji zgodnie z oczekiwaniami komisji 
sędziowskiej, Organizator w ramach programu Centralnej Akceleracji Microsoft 
Imagine Cup 2017 zorganizuje dla Uczestników szkolenie (w formie tzw. 
„webinarium”), w dniu 17.02.2017 r. 

 
§ 7. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców 

 
1. Drużyna, która zajmie I miejsce („Zwycięzca”) zostanie wyłoniona przez komisje ̨

sędziowska ̨ składająca ̨ sie ̨ z dwóch lub trzech osób wskazanych przez Organizatora 
(„Komisja Sędziowska”), która dokona oceny każdego z projektów konkursowych 
uwzględniając kryteria oceny określone w §7. niniejszego Regulaminu. 

2. Kryteria oceny drużyn uczestniczących w Konkursie sa ̨następujące: 
 

Kryterium Opis Wartość oceny 

Pitch (3 min.) Ocenie podlegać będzie 3-
minutowa prezentacja w języku 
angielskim projektu 
zgłoszeniowego (tj. „Pitch”), 
połączona z prezentacją 
(pokazem slajdów) materiału 
przesłanego do Organizatora 
(określonego w §6. pkt 2. lit „b” 
niniejszego Regulaminu). 3-
minutowa prezentacja projektu 
zostanie dodatkowo utrwalona 
przez Organizatora za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz 
oraz dźwięk. 

40% 
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Pytania Komisji Sędziowskiej Ocenie podlegać będą 
odpowiedzi drużyny na pytania 
Komisji Sędziowskiej dot. różnych 
aspektów projektu 
zgłoszeniowego. 

40% 

Jakość materiałów konkursowych Ocenie podlegać będą materiały 
określone w w §6. pkt 2 
niniejszego Regulaminu. 

20% 

 
Przy wyborze Zwycięzcy komisja Sędziowska weźmie pod uwagę poniższe aspekty projektu 
zgłoszeniowego (dot. oceny Pitch oraz pytań Komisji Sędziowskiej): 

a. Pitch: 
i. Czy projekt zgłoszeniowy odpowiada na konkretna ̨potrzebę ̨/ problem? 

ii. Czy rozwiązanie w/w problemu / potrzeby jest jasno zdefiniowane oraz 
przystępnie wyjaśnione? 

iii. Czy drużyna przeprowadziła walidacje w/w rozwiązania? 
iv. Czy na rynku są ̨ obecne podobne produkty lub usługi i czy projekt 

zgłoszeniowy jasno i znacząco określa zakres innowacyjności w stosunku do 
istniejących produktów lub usług (jaka jest przewaga konkurencyjna)? 

v. Czy projekt zgłoszeniowy ma jasno określonego odbiorcę ̨ / grupę ̨
odbiorców?  

vi. Czy drużyna posiada realny plan na wprowadzenie projektu 
zgłoszeniowego na rynek (model biznesowy, monetyzacja)? 

vii. Czy drużyna posiada kompetencje, plan oraz motywacje do dalszego 
rozwoju projektu zgłoszeniowego? 

b. Pytania Komisji Sędziowskiej: 
i. Na jakim etapie rozwoju znajduje się projekt zgłoszeniowy (koncept, PoC, 

MVP, gotowy produkt)? 
ii. Jaki cel zamierza zrealizować drużyna w okresie najbliższych 10 tygodni 

(dopracowanie konceptu, stworzenie prototypu, wdrożenie, etc.)? 
iii. Jakie jest zapotrzebowanie drużyny na wsparcie mentorskie w okresie 

najbliższych 10 tygodni? 
iv. „Dlaczego Wy” – motywacja zespołu do współpracy z Organizatorem oraz 

partnerami Konkursu.  
3. Podczas Acceleration Day (tj. 25.02.2017 r.) każda drużyna zaprezentuje swój projekt 

zgłoszeniowy przed Komisja ̨Sędziowska ̨w biurze Microsoft Sp. z o.o. w Warszawie. 
Drużyna ma do dyspozycji maksymalnie 15 minut: 3 minuty na prezentacje ̨swojego 
projektu zgłoszeniowego, od 5 do 10 minut na pytania od Komisji Sędziowskiej, oraz w 
sumie 2 minuty na wejście oraz opuszczenie sali. Prezentacje projektów konkursowych 
(Pitch) musza ̨być przygotowane i przedstawione w języku angielskim. 

4. Zgłoszenie sie ̨do Konkursu oznacza akceptacje ̨postanowień́ niniejszego Regulaminu. 
5. Organizator ma prawo wykluczyć ́ Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 

naruszenia przez niego postanowień́ niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora 
Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail 
podany w formularzu konkursowym. 
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§ 8. Nagrody 

 
1. Zwycięzca otrzyma od Organizatora: 

a. Możliwość korzystania z przestrzeni biurowej w Business Link Warszawa na 
okres 10-tygodni od dnia 27.02.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. 

b. Wsparcie mentorskie (mające na celu pomoc w rozwoju projektu 
zgłoszeniowego Zwycięzcy) w wymiarze: 

i. 10 dni (80 roboczogodzin) wsparcia wyznaczonego przez Organizatora 
mentora z zakresu rozwoju technologii będącej przedmiotem 
zgłoszenia konkursowego (wsparcie merytoryczne). 

ii. 10 dni (80 roboczogodzin) wsparcia wyznaczonego przez Organizatora 
inżyniera (programista i/lub elektronik i/lub grafik) z zakresu rozwoju 
technologii będącej przedmiotem zgłoszenia konkursowego 
(praktyczne wsparcie w implementacji rozwiązania). 

iii. 5 dni (40 roboczogodzin) wsparcia wyznaczonego przez Organizatora 
mentora z zakresu rozwoju modelu biznesowego zgłoszenia 
konkursowego (wsparcie merytoryczne). 

c. Możliwość korzystania przez Zwycięzcę z zapewnionej przez Organizatora 
przestrzeni mieszkalnej na terenie m Warszawy w okresie 10-tygodni od dnia 
27.02.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. 

d. Bezzwrotne stypendium przeznaczone pokrycie bieżących, codziennych 
kosztów związanych z pobytem Zwycięzcy w Warszawie przez okres 10-tygodni 
od dnia 27.02.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. (Wypłacane zespołowi w formie 
ryczałtu i/lub zwrotu poniesionych kosztów). 

2. Organizator zastrzega, iż w przypadku, gdy Zwycięzca oraz Organizator nie dojdą do 
porozumienia, co do formy wręczenia Nagrody, wówczas Organizator będzie mógł 
podjąć decyzję o przeznaczeniu Nagrody na poczet innego, wysoko ocenionego 
projektu zgłoszeniowego do Konkursu lub odstąpić od przyznania takiej nagrody. 

3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 
trzecie. Nagroda nie podlega zmianie na ekwiwalent pieniężny. 

 
§ 9. Informacje o wynikach Konkursu 

 
Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznanych Nagrodach 
niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia Acceleration Day odbywającego się w dniu 
25.02.2017 w siedzibie Microsoft Polska, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa. 
 

§ 10. Reklamacja 
 

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować ́droga ̨mailowa ̨
na adres: icpoland@dotconnect.vc, w terminie do 27.02.2017 r. Reklamacja zostanie 
rozpatrzona przez Organizatora w terminie 3 dni od jej otrzymania. W terminie 2 dni od 
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach 
postępowania reklamacyjnego droga ̨elektroniczna ̨na adres mailowy podany w formularzu 
konkursowym. 
 



 

5 
 

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Organizator niniejszym informuje Uczestnika, że jego dane osobowe podane w 
formularzu konkursowym sa ̨ przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych 
z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i 
przyznawaniem Nagród. Organizator także niniejszym informuje Uczestnika, że dane 
Uczestnika mogą ̨być ́przekazywane osobom trzecim w celu dostarczenia Nagród. 

2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. 
Organizator jednocześnie informuje Uczestnika, że podanie powyższych danych 
osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie. 

 
§ 12. Prawa autorskie 

 
1. Uczestnik może przesłać prace,̨ która ̨ sam wykonał, a jeśli praca stanowi utwór (w 

rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, dalej „Ustawa”) – 
wyłącznie utwór, do którego przysługują ̨ mu wszystkie prawa autorskie („Praca 
Konkursowa”). Przesłanie pracy konkursowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, 
że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy 
konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw 
autorskich, innych praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych w zwiaz̨ku ze 
zgłoszeniem pracy konkursowej przez uczestnika, tresćia ̨takiej pracy konkursowej, czy 
zgłoszenia. 

2. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Organizatora oznacza nieodpłatne 
udzielenie Organizatorowi („Korzystajac̨y”), niewyłac̨znej oraz nieodpłatnej licencji na 
czas nieokreślony na korzystanie z Pracy Konkursowej w całości lub w części na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Pracy Konkursowej 
Organizatorowi, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74 ust. 4 Ustawy, a w 
szczególności na następujących polach eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe 
zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 
jakiejkolwiek formie; (ii) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Pracy 
Konkursowej lub jej egzemplarzy; (iii) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł miec ́ dostep̨ do niej w miejscu i czasie przez niego wybranym, (iv) 
opublikowanie na wewnet̨rznych i ogólnodostep̨nych stronach Microsoft i/lub 
Microsoft Sp. z o.o.; (v) w postaci egzemplarzy rozpowszechnianych wsŕód 
pracowników i klientów Microsoft i/lub Microsoft Sp. z o.o.; (vi) w postaci egzemplarzy 
rozpowszechnianych w trakcie wydarzeń sponsorowanych i współsponsorowanych 
przez Organizatora (vii) w postaci wyjat̨ków do wykorzystania w przemówieniach, 
slajdach, broszurach i innych materiałach marketingowych; oraz (viii) jako punkt 
referencyjny podczas komunikacji z analitykami, prasa ̨ lub ogółem społeczeństwa. 
Wspomniane prawa sa ̨ udzielane na mocy posiadanych przez uzẏtkownika lub 
bed̨ac̨ych pod kontrola ̨Uczestnika stosownych praw własnosći intelektualnej. 

3. Uczestnik udziela Korzystajac̨ym zezwolenia na wykonywanie zalezṅych praw 
autorskich do opracowań Pracy Konkursowej, w rozumieniu art. 2 Ustawy. 

4. Uczestnik zezwala na anonimowe rozpowszechnianie Pracy Konkursowej, z 
zastrzezėniem, zė Korzystajac̨y, wedle własnego wyboru, moga ̨ dołac̨zyc ́ do takiej 
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Pracy Konkursowej, informacje ̨ zawierajac̨a ̨ imiona i nazwiska lub pseudonimy 
udostep̨niajac̨ych ja ̨Uczestników. Uczestnik wyrazȧ zgode ̨na taka ̨publikacje ̨jej/jego 
imienia i nazwiska lub pseudonimu, jak równiez ̇ na anonimowe rozpowszechnianie 
Pracy Konkursowej. 

5. Uczestnik osẃiadcza, zė przesłana przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw 
osobistych ani majat̨kowych osób trzecich, w szczególnosći praw autorskich, praw 
pokrewnych, wizerunku, innych dóbr osobistych ani ich interesów chronionych 
przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Uczestnik nabył najpózńiej 
z chwila ̨ przesłania Pracy Konkursowej wszystkie prawa osób trzecich konieczne do 
niezakłóconego korzystania z Pracy Konkursowej przez Korzystajac̨ych. 

6. Z tytułu korzystania z Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje zȧdne 
wynagrodzenie. Organizator nie jest zobowiaz̨any do publikowania ani korzystania z 
Prac Konkursowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Zwyciez̨cy Konkursu (i wyboru w jego 
miejsce nowego Zwyciez̨cy) w przypadku, gdy Zwyciez̨ca naruszy postanowienia 
Regulaminu (np. nie bed̨a ̨przysługiwały mu prawa autorskie do Pracy Konkursowej). 
W takim przypadku, jesĺi fakt naruszenia postanowień Regulaminu przez danego 
Zwyciez̨ce ̨ujawniony zostanie po wrec̨zeniu mu Nagrody, zobowiaz̨any bed̨zie on do 
zwrotu na rzecz Organizatora równowartosći pieniez̨ṅej wydanej Nagrody. 

8. W celu uchylenia wat̨pliwosći, Uczestnik nie przenosi na Organizatora autorskich praw 
majat̨kowych do Pracy Konkursowej. 

 
§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z 
zastrzezėniem, zė zmiany nie moga ̨ pozbawic ́ Uczestników ich praw nabytych na 
podstawie Regulaminu. Ewentualne zmiany bed̨a ̨dokonywane w formie aktualizacji 
oznaczonych data.̨ 

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o 
grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). 

 
Wersja z dnia: 20.02.2017 r. 


