REGULAMIN

1. Sprawy organizacyjne
1.1. Organizatorem konkursu Start-up Challenge 2018 jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(nazwa angielska: Association of Business Service Leaders, dalej nazywany „ABSL” lub
„Organizatorem”), z siedzibą w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, NIP: 525-24658-47, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000340712.
2. Start-up Challenge
2.1. Start-up Challenge jest konkursem umożliwiającym nowo powstałym firmom i autorom innowacyjnych
projektów typu start-up z obszaru oprogramowania i nowych technologii zaprezentowanie się
potencjalnym klientom, inwestorom, gościom specjalnym i prezesom spółek zaproszonym przez
Organizatora, a także uczestnikom konferencji ABSL odbywającej się w dniach 6 – 8 czerwca 2018 r. w
Poznaniu.
2.2. Konkurs Start-up Challenge adresowany jest do wszystkich innowacyjnych start-upów, które dysponują
produktem / usługą / rozwiązaniem co najmniej na etapie prototypu - MVP (Minimum Viable Product).
2.3. W konkursie Start-up Challenge udział mogą wziąć firmy i osoby fizyczne, które (I) nie są pracownikami
Organizatora ani żadnego członka ABSL, (II) są wyłącznymi autorami projektu typu start-up, (III)
posiadają prawa autorskie do niego, a także wszystkie prawa do wszelkiej działalności start-upu, przy czym
(IV) wdrożenie projektu nie narusza praw autorskich osób trzecich, i które zobowiązują się zachować takie
prawa autorskie do zakończenia fazy finałowej konkursu Start-up Challenge.
2.4. Przystępując do udziału w konkursie Start-up Challenge, uczestnicy w całości akceptują warunki i zasady
konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy winni potwierdzić akceptację warunków
niniejszego Regulaminu oraz spełnienie warunków uprawniających ich do udziału w konkursie Start-up
Challenge.
2.5. Harmonogram Konkursu
http://startupchallenge.pl/.
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2.6. Wszelkie prawa do projektów / produktów / usług / rozwiązań zaprezentowanych przez start-upy w ramach
konkursu Start-up Challenge pozostają własnością poszczególnych start-upów i nie przechodzą na ABSL,
na żadnego członka ABSL, ani na żądną osobę trzecią.
2.7. Na wypadek zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń dotyczących własności praw
autorskich do projektów / produktów / usług / rozwiązań zaprezentowanych przez start-upy w ramach
konkursu Start-up Challenge, uczestnik, który zaprezentował dany pomysł, chroni i zabezpiecza
Organizatora przed odpowiedzialnością w zakresie wszelkich takich roszczeń.
3. Udział w konkursie Start-up Challenge
3.1 W konkursie Start-up Challenge 2018 wystartować mogą wszelkie firmy i autorzy innowacyjnych
pomysłów, które oferują lub planują oferować projekty / produkty / usługi / rozwiązania, mogące znaleźć
zastosowanie w firma z sektora nowoczesnych usług biznesowych (SSC / BPO / ITO / IT / R&D).
Preferowane są innowacje oparte na rozwiązaniach softwareowych w kategoriach zdefiniowanych poniżej:
(I)

Blockchain & Fintech – ze szczególną uwagą na start-upy proponujące innowacje związane z

(II)
(III)
(IV)

rozproszonymi bazami danych transakcyjnych;
HR TECH - rozwiązania służące do zarządzania zasobami ludzkimi;
Marketing & Communication – usprawnienia w marketingu, komunikacji z klientem oraz w
ramach organizacji;
Robotic Process Automation, AI & Bots – robotyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz
botów w procesach biznesowych

3.2 W konkursie Start-up Challenge udział może wziąć każdy projekt typu start-up pragnący zdobyć
możliwości przyszłej współpracy z i/lub finansowania ze strony spółek sektora usług biznesowych w Polsce
oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, z wykorzystaniem w tym celu jako głównej platformy samego
ABSL, a w szczególności Dorocznej Konferencji ABSL, która odbędzie się w tym roku w Poznaniu.
3.3 Etap I – Eliminacje i półfinały.
3.3.1

Kandydaci pragnący wziąć udział w konkursie Start-up Challenge zobowiązani są wypełnić
zgłoszenie dostępne na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, najpóźniej do dnia 20
kwietnia 2018 r.

3.3.2

Spomiędzy przesłanych zgłoszeń komisja kwalifikacyjna wybierze start-upy zakwalifikowane do
drugiego etapu konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)

3.3.3

poziom innowacyjności,
walidacja w zakresie praktycznej wykonalności przedsięwzięcia,
model biznesowy, co oznacza możliwości w zakresie wzrostu liczby klientów oraz
przychodów,
wykonanie techniczne w zakresie funkcjonalności produktu i doświadczenia
użytkownika,
adekwatność w odniesieniu do preferencji ustalonych przez organizatora w punkcie 3.1.
niniejszego Regulaminu.

Spośród otrzymanych zgłoszeń komisja kwalifikacyjna wybierze startupy zakwalifikowane do
półfinałów regionalnych odbywających się w 8 miastach (Wrocław, Warszawa, Katowice,
Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto oraz Szczecin), podczas których wybrani kandydaci
zaprezentują swoje pomysły przed wszystkimi komisjami regionalnymi. Zakłada się, że w każdym
z półfinałów wystąpi od 6 do 10 startupów.
Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w półfinałach konkursu
Start-up Challenge na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, nie później niż w dniu 16
kwietnia 2018 r. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania start-upów niezakwalifikowanych
do udziału w drugim etapie konkursu.

3.3.4

W ramach wypełniania zgłoszenia na stronie internetowej http://startupchallenge.pl/ startup może
określić preferowane miejsce, w którym chce wystąpić o ile zostanie zakwalifikowany do
półfinałów. Komisja kwalifikacyjna będzie brała powyższe preferencje pod uwagę przy
dokonywaniu ocen i przydzielaniu startupów do półfinałów jednak, jednakże dopuszcza się
możliwość skierowania startupu do innego miejsca niż preferowane, jeżeli wymagać będzie tego
logistyka konkursu (np. mała liczba zgłoszeń w jednym z miast połączona z dużą liczbą zgłoszeń
w innym mieście / miastach).

3.3.5

Podczas półfinałów regionalnych przedstawiciele poszczególnych spółek członkowskich ABSL,
sponsorzy, przedstawiciele partnerów i patronów konkursu, Klub IT ABSL oraz Klub HR ABSL
wybiorą zwycięzcę regionalnego, tj. jeden projekt start-up, przy czym start-up ten otrzyma
możliwość udziału i przedstawienia swojego projektu w finale konkursu, który odbędzie się
podczas Dorocznej Konferencji ABSL w Poznaniu. Każdemu przedstawicielowi spółki
członkowskiej oraz sponsorowi przysługuje jeden głos, po jednym głosie będą mieć także Klub IT

ABSL oraz Klub HR ABSL, a także przedstawiciele sponsorów, partnerów i patronów konkursu.
3.3.6

Półfinały regionalne polegają na prezentacji projektu / produktu / usługi / rozwiązania przez każdy
z zakwalifikowanych startupów (pitch) przed widownią, o której mowa w punkcie powyżej.
Prezentacja powinna odbywać się w języku angielskim. Każda prezentacja powinna trwać ok. 3
minuty + 2 minuty na pytania widowni.

3.3.7

Podczas półfinałów oceniający brać będą pod uwagę następujące kryteria:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

poziom innowacyjności,
walidacja w zakresie praktycznej wykonalności przedsięwzięcia,
model biznesowy, co oznacza możliwości w zakresie wzrostu liczby klientów oraz
przychodów,
wykonanie techniczne w zakresie funkcjonalności produktu i doświadczenia
użytkownika,
adekwatność w odniesieniu do preferencji ustalonych przez organizatora w punkcie 3.1.
niniejszego Regulaminu,
Sposób i styl prezentacji projektu / produktu / usługi / rozwiązania,

3.3.8

ABSL zastrzega sobie prawo do przyznania sponsorom Start-up Challenge 2018 możliwości
przyznania tzw. „dzikich kart”. Tj. sponsor będzie miał prawo przyznać startupowi / startupom,
które nie wygrały jednego z półfinałów prawo do wystąpienia w finale konkursu. Skorzystanie z
takiego prawa nie będzie stało w sprzeczności z prawem do wystąpienia w finale przez wszystkich
zwycięzców półfinałów regionalnych.

3.4.

Etap II – Finał

3.4.1.

Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu Startup Challenge na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, nie później niż w dniu 31 maja
2018 r. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania start-upów niezakwalifikowanych do
udziału w finałach konkursu Start-up Challenge.

3.4.2.

Start-upy zakwalifikowane do finału konkursu Start-up Challenge zostaną zaproszone na
konferencję organizowaną przez ABSL w Poznaniu w dniach 6-8 czerwca 2018 r., podczas której
odbędzie się finał konkursu (2. dzień Konferencji, 8 czerwca, piątek, scena główna).

3.4.3.

Na potrzeby udziału w Finale każdy start-up musi przygotować prezentację swojego projektu;
prezentacja powinna trwać do pięciu (5) minut i przedstawiona zostanie przed Jury konkursowym
(skład jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/ do 31 maja 2018
roku).

3.4.4.

Spośród start-upów biorących udział w finale, jury konkursowe wybierze zwycięzcę konkursu
Start-up Challenge z uwzględnieniem następujących kryteriów:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

3.4.5.

poziom innowacyjności,
walidacja w zakresie praktycznej wykonalności przedsięwzięcia,
model biznesowy, co oznacza możliwości w zakresie wzrostu liczby klientów oraz
przychodów,
wykonanie techniczne w zakresie funkcjonalności produktu i doświadczenia
użytkownika,
adekwatność w odniesieniu do preferencji ustalonych przez organizatora w punkcie 3.1.
niniejszego Regulaminu,
Sposób i styl prezentacji projektu / produktu / usługi / rozwiązania,

Zwycięzca konkursu Start-up Challenge zostanie ogłoszony drugiego dnia Konferencji. Jeżeli
jednak w ocenie jury żaden ze start-upów uczestniczących w finale nie będzie zasługiwać na

zwycięstwo, jury może zdecydować o niewyłonieniu zwycięzcy.
4. Nagrody
4.1. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty zakwaterowania członków zespołów zakwalifikowanych do
udziału w finale konkursu Start-up Challenge. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania dla nie więcej
niż dwóch członków każdego z zespołów.
4.2. Organizator zapewnia bezpłatny udział w Konferencji ABSL nie więcej niż dwóm członkom każdego
z zespołów zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu Start-up Challenge. Standardowa opłata za
udział w Konferencji wynosi 2950 zł . Wybrane zespoły otrzymają prawo bezpłatnego uczestnictwa.
4.3. Główną nagrodą za zakwalifikowanie się do finału konkursu Start-up Challenge jest możliwość
zaprezentowania swojego projektu start-up przed profesjonalnym i renomowanym jury konkursu Start-up
Challenge (w składzie wskazanym na stronie internetowej http://startupchallenge.pl/).
4.4. Zwycięzca finału konkursu (lub dwie zwycięskie firmy) będą mogły wziąć udział w Polish Tech Day,
odbywającym się w Londynie w dniu 20 czerwca 2018 roku (http://polishtechday.com/) ABSL pokryje
koszty zakwaterowania i podróży uczestników Polish Tech Day. Organizator pokrywa
koszty zakwaterowania dla nie więcej niż dwóch członków każdego z zespołów.
4.5. Dla wszystkich finalistów Start-up Challenge 2018 ABSL planuje zorganizowanie jednodniowego
spotkania typu bootcamp we wrześniu lub październiku 2018 roku. Spotkanie to odbędzie się w mieście
wybranym przez ABSL. Składać się na nie będą:
4.5.1.

4.5.2.

Warsztaty merytoryczne i spotkania mentoringowe z przedstawicielami firm członkowskich ABSL i
sponsorów Start-up Challenge w zakresie potrzeb firm sektora nowoczesnych usług, rozwoju
produktów, trendów biznesowych, współpracy z korporacjami.
Speed-dating startupów z przedstawicielami firm członkowskich ABSL i sponsorów.

Koszty organizacji spotkania pokrywa ABSL, przy czym ewentualne koszty podróży i zakwaterowania,
związane z udziałem w spotkaniu nie będą pokrywane przez ABSL.
4.6. Dodatkowo każdy z finalistów konkursu Start-up Challenge będzie mieć możliwość uczestnictwa
w konferencji z udziałem przedstawicieli firm zrzeszonych w ABSL. Dzięki temu uczestnicy będą mieć
wyjątkową okazję zintensyfikowania swoich kontaktów handlowych oraz skonsultowania swoich
pomysłów z liderami sektora usług biznesowych.
4.7. Zwycięzca konkursu Start-up Challenge otrzyma w nagrodę Dyplom ABSL, pamiątkową statuetkę oraz
indywidualną sesję coachingową z wybranym przez siebie członkiem jury. Jeżeli jednak okaże się, że
zwycięzca konkursu Start-up Challenge naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi
przysługuje prawo do odebrania mu nagrody oraz do przyznania nagrody i tytułu zwycięzcy innemu
finaliście konkursu.
5. Zgoda na wykorzystanie prawa do wizerunku oraz ochrona danych
5.1. W trakcie konferencji Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów na potrzeby
ich wykorzystania w środkach masowego przekazu (TV, radio, Internet, prasa) oraz w celach
dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, Sponsorów ABSL oraz innych
podmiotów wskazanych przez Organizatora. Udział w konkursie Start-up Challenge jest jednoznaczny z
wyrażeniem zgody na rejestrację, wykorzystanie oraz emisję przez Organizatora, podmioty z nim
powiązane oraz przez sponsorów wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z uczestników we wszystkich
materiałach promocyjnych i marketingowych bez żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
5.2. Wyrażenie zgody oznacza, że zdjęcia, filmy oraz nagrania zarejestrowane w trakcie konferencji mogą być
publikowane na stronie internetowej konferencji lub na innych stronach internetowych prowadzonych
przez Organizatora, w tym emitowane w formatach audio, wideo i w formie obrazów. Każdy z uczestników
niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń (obecnych i przyszłych), w tym roszczeń o wynagrodzenie wobec

Organizatora i jego sponsorów, z tytułu wykorzystania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi dla celów
określonych w niniejszym Regulaminie.
5.3. Każdy z uczestników niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (działającego
w charakterze administratora danych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, swoich danych osobowych podanych w związku z konkursem Start-up Challenge.
Uczestnicy potwierdzają także, że podają swoje dane osobowe dobrowolnie, a także że przysługuje im
prawo wglądu w swoje dane oraz ich modyfikacji.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Udział w konkursie Start-up Challenge jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika w całości
regulaminu konkursu Start-up Challenge oraz regulaminu Konferencji ABSL. Uczestnicy ponadto
zapewniają, iż będą przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, a także że spełniają
wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
6.2. Harmonogram Konkursu Start-up Challenge dostępny jest na stronie internetowej:
http://startupchallenge.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.
Wszelkie zmiany ogłoszone zostaną na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/.

