REGULAMIN ABSL STARTUP CHALLENGE 2019

1. Kwestie organizacyjne
1.1. Organizatorem konkursu ABSL Startup Challenge 2019 (zwanego również Projektem) jest Związek
Liderów Sektora Usług Biznesowych (nazwa angielska: Association of Business Service Leaders, dalej
nazywany „ABSL” lub „Organizator”), z siedzibą w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa, NIP: 525-246-58-47, 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.
1.2. Operatorem konkursu Startup Challenge 2019 jest Rebels Valley Sp. z o.o. (dalej nazywany „Rebels
Valley” lub „Operator”), z siedzibą w Warszawie pod adresem Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa NIP:
525-246-58-47, wpisana do przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000387317
2. Startup Challenge
2.1. Startup Challenge jest konkursem umożliwiającym nowo powstałym firmom i autorom innowacyjnych
projektów typu start-up z obszaru oprogramowania i nowych technologii zaprezentowanie, przygotowanie
i ewentualne wdrożenie propozycji biznesowych dla potencjalnych klientów oraz zaprezentowanie swojej
oferty inwestorom, gościom specjalnym i prezesom spółek zaproszonym przez Organizatora, a także
uczestnikom konferencji ABSL odbywającej się w dniach 12– 13 czerwca 2019 r. w Warszawie.
2.2. Konkurs ABSL Startup Challenge adresowany jest do wszystkich innowacyjnych start-upów, które
dysponują produktem / usługą / rozwiązaniem co najmniej na etapie prototypu - MVP (Minimum Viable
Product) gotowym do komercjalizacji, Organizator jest w szczególności zainteresowany rozwiązaniami
mogącymi mieć zastosowanie w branży nowoczesnych usług biznesowych.
2.3. W konkursie ABSL Startup Challenge udział mogą wziąć firmy i osoby fizyczne, które (I) nie są
pracownikami Organizatora, Operatora 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 Startup
Challenge.
2.4. Przystępując do udziału w konkursie ABSL Startup 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 ABSL
Startup Challenge.
2.5. Harmonogram Konkursu ABSL Startup Challenge publikowany jest na stronie internetowej
http://startupchallenge.pl/.
2.6. Wszelkie prawa do projektów / produktów / usług / rozwiązań zaprezentowanych przez start-upy w ramach
konkursu ABSL Startup Challenge pozostają własnością poszczególnych start-upów i nie przechodzą na
ABSL, Operatora, 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 ABSL Startup Challenge, uczestnik, który zaprezentował dany pomysł, chroni i zabezpiecza
Organizatora przed odpowiedzialnością w zakresie wszelkich takich roszczeń.

3. Udział w konkursie ABSL Startup Challenge
3.1 W konkursie ABSL Startup Challenge 2019 wystartować mogą wszelkie firmy i autorzy innowacyjnych
pomysłów, które oferują lub planują oferować projekty / produkty / usługi / rozwiązania, mogące znaleźć
zastosowanie w firmach z sektora nowoczesnych usług biznesowych (SSC / BPO / ITO / IT / R&D) lub w
obszarze innych partnerów biznesowych wspierających ABSL Startup Challenge 2019 i wskazanych przez
Organizatora. Preferowane są innowacje oparte na rozwiązaniach softwareowych w kategoriach
(Wertykałach) zdefiniowanych poniżej:
(I)
(II)
(III)
(IV)

Fintech,;
HR TECH,;
Sales & Marketing TECH;
Robotic Process Automation, AI & Bots .

3.2 W konkursie ABSL Startup Challenge udział może wziąć każda spółka lub projekt typu start-up pragnący
zdobyć możliwości przyszłej współpracy z i/lub finansowania ze strony czołowych polskich i
międzynarodowych korporacji zaangażowanych w realizację ABSL Startup Challenge, z wykorzystaniem
w tym celu jako głównej platformy samego ABSL, a w szczególności Dorocznej Konferencji ABSL, która
odbędzie się w 2019 roku w Warszawie pod nazwą ABSL Summit.
3.3 Zgłaszając się do udziału w ABSL Startup Challenge startup oświadcza, że jego udział w ABSL Startup
Challenge nie narusza ani nie naruszy postanowień żadnych umów ani praw osób trzecich, w tym między
innymi patentów, praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, znaków towarowych, reklamy ani dóbr
osobistych jak również nie ujawni z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa żadnych informacji
poufnych lub zastrzeżonych dotyczących innej osoby lub podmiotu.
3.4 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia jakichkolwiek warunków udziału w ABSL
Startup Challenge, w szczególności w przypadku działań niezgodnych z prawem, naruszenia zapisów
niniejszego regulaminu, będzie miał on prawo do natychmiastowego i nieodwołalnego odrzucenia
zgłoszenia startupu.
3.5 Etapy konkursu:
(I)
Etap I – marzec 2019 - Ideacja - warsztaty z partnerami w celu określenia obszarów
zainteresowań / potrzeb biznesowych / dla poszukiwanych startupów.
(II)
Etap II – marzec – kwiecień 2019 - Dissemination – nabór / scouting startupów.
(III)
Etap III – kwiecień 2019 - Identification - wybór startupów, zakwalifikowanych do
udziału w projekcie.
(IV)
Etap IV – kwiecień – czerwiec 2019 - Prototyping - program mentoringowy, proces
wsparcia akcelacyjnego i powiązane wydarzenia w ramach wertykału.
(V)
Etap V – czerwiec – grudzień 2019 - Presentation – finał, wdrożenia / pilotaże i
wydarzenia po finale.

3.6 Nabór, proces wsparcia akceleracyjnego, półfinały i finał ABSL Start-Up Challenge.
3.6.1

Kandydaci pragnący wziąć udział w konkursie ABSL Startup Challenge zobowiązani są wypełnić
zgłoszenie dostępne na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, najpóźniej do dnia 12
kwietnia 2019 r.

3.6.2

Spomiędzy przesłanych zgłoszeń komisja kwalifikacyjna przy wsparciu Operatora wybierze startupy, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w największym stopniu adresujące
potrzeby partnerów biznesowych ABSL Startup Challenge oraz następujące kryteria:
(I)
(II)

poziom innowacyjności,
walidacja w zakresie praktycznej wykonalności przedsięwzięcia,

(III)
(IV)
(V)

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.

Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w półfinałach konkursu
ABSL Startup Challenge na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, nie później niż w dniu
17 kwietnia 2019 r. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania start-upów
niezakwalifikowanych do udziału w drugim etapie konkursu. Komunikacja ze startupami odbywać
się będzie z wykorzystaniem zasobów Operatora
3.6.3

Zakłada się, że do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie od 5 do 8 startupów dla
każdego z czterech wertykałów (łącznie od 20 do 32 startupów). Organizator zastrzega sobie prawo
do zakwalifikowania w razie zaistnienia takiej potrzeby lub adekwatnych okoliczności mniejszej
lub większej ilości startupów do każdego z wertykałów, po poczynieniu stosownych uzgodnień
wewnętrznych z Operatorem i partnerami biznesowymi projektu.

3.6.4

W ramach konkursu startupy zaprezentują wypracowywane przez siebie propozycje biznesowe
adresujące potrzeby partnerów biznesowych ABSL Startup Challenge. Jakość propozycji
biznesowych i ich adekwatność zostanie na koniec tego etapu oceniona podczas półfinałów
dedykowanych poszczególnym wertykałom (miejsce i czas realizacji półfinałów zostanie
ogłoszone nie później niż do dnia opublikowania listy zakwalifikowanych uczestników ABSL
Startup Challenge). Ocena propozycji biznesowych wykonywana będzie przez Komisje
Oceniającą, w skład której wejdą przedstawiciele ABSL, partnerów biznesowych wspierających
dany wertykał ABSL Startup Challenge oraz ewentualnie inni eksperci branżowi zaangażowani
przez Organizatora. Dodatkowym kryterium oceny danego uczestnika będzie rekomendacja
Operatora oparta na jakości współpracy z danym uczestnikiem w okresie przygotowania
propozycji wartości.

3.6.5

Zakwalifikowane do konkursu startupy otrzymają od Operatora wsparcie mentoringowe i
networkingowe, w tym wsparcie jednego dedykowanego członka zespołu Operatora lub
wskazanego przez Operatora. Wsparcie nakierowane będzie na przygotowanie przez startup
propozycji biznesowej w jak najpełniejszym stopniu adresującej potrzeby partnerów biznesowych
Start-up Challenge i zmierzające do przyszłego nawiązania współpracy komercyjnej wybranych
uczestników z partnerami biznesowymi Start-up Challenge.

3.6.6

Wsparcie monitoringowe świadczone będzie z wykorzystaniem warsztatów, telekonferencji oraz
spotkań indywidualnych przez zespół Operatora oraz zaangażowanych przez niego ekspertów
rynkowych z doświadczeniem w zakresie przygotowywania lub oceny ofert kierowanych do
dużych korporacji oraz ich późniejszego wdrażania.

3.6.7

Udział zakwalifikowanych uczestników w warsztatach, telekonferencjach oraz spotkaniach
indywidualnych jest obowiązkowy, a jego nieuzasadniony brak może być podstawą do
wykluczenia danego startupu w ABSL Startup Challenge przez Organizatora, na bazie
rekomendacji przekazanej przez Operatora.

3.6.8

Każda ze wskazanych przez uczestnika osób biorących udział w wydarzeniach merytorycznych w
ramach ABSL Startup Challenge musi być związana z tym Uczestnikiem umową o pracę lub
poprzez inną umowę cywilno-prawną. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób
reprezentujących Uczestnika.

3.6.9

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób wskazanych przez siebie do udziału w

ABSL Startup Challenge.

3.6.10 Półfinały zostaną zorganizowane dla każdego wertykału (4 półfinały łącznie) i polegają na
prezentacji propozycji wartości przez każdy z zakwalifikowanych startupów (pitch) przed jury
wyznaczonym przez Organizatora, przedstawicielami partnerów biznesowych projektu,
przedstawicielami firm członkowskich ABSL i widownią. Prezentacja powinna odbywać się w
języku angielskim. Każda prezentacja powinna trwać ok. 5 minut + pytania jury (Komisji
Oceniającej).
3.6.11 Zwycięzcy półfinałów w ramach poszczególnych wertykałów otrzymają możliwość
zaprezentowania swojej propozycji biznesowej uczestnikom Dorocznej Konferencji ABSL –
ABSL Summit.
3.6.12 ABSL zastrzega sobie prawo do udzielenia partnerom biznesowym ABSL Startup Challenge 2019
możliwości przyznania „dzikich kart”. Tj. partner będzie miał prawo przyznać startupowi /
startupom, które nie wygrały jednego z półfinałów prawo do wystąpienia w finale konkursu.
Skorzystanie z takiego prawa przez partnerów nie będzie stało w sprzeczności z prawem do
wystąpienia w finale przez wszystkich zwycięzców półfinałów w wertykałach. Dzika karta może
zostać także przyznana przez ABSL.
3.4.

Finał

3.4.1.

Organizator opublikuje listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu ABSL
Startup Challenge na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/, nie później niż w dniu 10
czerwca 2019 r. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania start-upów niezakwalifikowanych
do udziału w finałach konkursu ABSL Startup Challenge.

3.4.2.

Start-upy zakwalifikowane do finału konkursu ABSL Startup Challenge zostaną zaproszone na
konferencję organizowaną przez ABSL w Warszawie w dniach 12-13 czerwca 2019 r., podczas
której odbędzie się finał konkursu (2. dzień Konferencji, 13 czerwca, czwartek, 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
(składzie jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej: http://startupchallenge.pl/ do 31 maja
2019 roku).

3.4.4.

Spośród start-upów biorących udział w finale, jury konkursowe wybierze zwycięzcę konkursu
ABSL Startup Challenge z uwzględnieniem ich atrakcyjności biznesowej, uzasadnienia
potencjalnej oferowanej wartości dodanej oraz jakości wizualnej prezentacji.

3.4.5.

Zwycięzca konkursu ABSL Startup 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.

3.5.

Facylitacja wdrożeń

3.5.1.

Organizator, poprzez wsparcie Operatora zapewni startupom wskazanym przez partnerów
biznesowych ABSL Startup Challenge usługę doradczą wspierająca proces budowy współpracy
komercyjnej z daną korporacjom.

3.5.2.

Wsparcie facylitacyjne obejmować będzie warsztaty, spotkania oraz analizę informacji
przekazanych przez startup zespołowi Operatora i służyć będzie zwiększeniu prawdopodobieństwa
współpracy komercyjnej z danym partnerem biznesowym ABSL Startup Challenge.

3.5.3.

W fazie facylitacji wdrożeń wybrani zaproszeni uczestnicy ABSL Startup Challenge otrzymają
możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń innym potencjalnym odbiorcom ich rozwiązań
podczas wydarzeń organizowanych przez ABSL.

3.5.4.

Warunki współpracy komercyjnej pomiędzy startupem a partnerem biznesowym ABSL Startup
Challenge pozostają w wyłącznej kwestii tych stron i ani ABSL ani Rebels Valley nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne lub biznesowe takiej współpracy.

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 uczestników finału.
4.2. Organizator zapewnia bezpłatny udział w Konferencji ABSL nie więcej niż dwóm członkom każdego
z zespołów zakwalifikowanych do udziału w finale konkursu ABSL Startup Challenge.
4.3. Główną nagrodą za zakwalifikowanie się do finału konkursu ABSL Startup Challenge jest możliwość
zaprezentowania swojego projektu start-up przed profesjonalnym i renomowanym jury konkursu ABSL
Startup Challenge (w składzie wskazanym na stronie internetowej http://startupchallenge.pl/) oraz
uczestnikami konferencji ABSL Summit 2019.
4.4. Ponadto od czerwca do grudnia 2019 roku Organizator wraz z Operatorem udzielą wszystkim finalistom i
wybranym uczestnikom konkursu wsparcia w nawiązaniu relacji biznesowych z członkami ABSL oraz
aktywnie wesprą ewentualne pilotaże i wdrożenia.
4.5. Zwycięzca finału konkursu (lub więcej firm, jeżeli tak zadecyduje Organizator) będą mogły wziąć udział
w Polish Tech Day, odbywającym się w Londynie w dniu 20 czerwca 2019 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.
4.6. Dodatkowo każdy z finalistów konkursu ABSL Startup 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 ABSL Startup 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 ABSL Startup Challenge naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu,
Organizatorowi przysługuje prawo do odebrania mu nagrody oraz do przyznania nagrody i tytułu
zwycięzcy innemu finaliście konkursu.
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego ustanowienia nagród dodatkowych w ramach ABSL
Startup Challenge.

5. Zgoda na wykorzystanie prawa do wizerunku oraz ochrona danych
5.1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora lub Operatora swojego znaku towarowego,
oznaczeń słownych, graficznych lub o charakterze słowno-graficznym w materiałach marketingowych lub
informacyjnych dotyczących lub związanych z ABSL Startup Challenge.
5.2. 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.
5.3. 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.
6. Dane Osobowe
Niniejszym informuje się wszystkie podmioty składające zgłoszenie do udziału w konkursie, że:
6.1. ABSL jest administratorem danych osobowych dostarczonych przez zgłaszających się do udziału w
konkursie. Dane osobowe gromadzone przez ABSL za pośrednictwem systemu zgłoszeń będą
przetwarzane w celu organizacji ABSL Start Up Challenge zgodnie z niniejszym regulaminem. Wszelkie
dane osobowe przekazywane ABSL są chronione przez ABSL zgodnie z Polityką prywatności, która jest
dostępna pod adresem: http://absl.pl/absl/privacy-policy/;
6.2. W ramach realizacji umów z partnerami biznesowymi projektu ABSL Startup Challenge ABSL przekaże
dane osobowe dostarczone przez składających zgłoszenia partnerom biznesowym ABSL Startup Challenge
w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu biznesowego ze składającymi zgłoszenia do konkursu;
6.3. W ramach odrębnej umowy dotyczącej zarządzania projektem ABSL powierzył przetwarzanie danych
osobowych Rebels Valley
7. Poufność
7.1. Uczestnik oraz członkowie zespołu uczestnika zobowiązani są do zachowania w ścisłej poufności
wszelkich Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej), w posiadanie których wejdzie w trakcie
uczestnictwa w Programie. „Informacje Poufne” oznaczają: (i) wszelkie informacje dotyczące rozwiązań
innych uczestników, ABSL, Rebels Valley oraz partnerów biznesowych ABSL Startup Challenge oraz (ii)
informacje w inny sposób uznane za poufne, a dotyczące zaangażowania w ABSL Startup Challenge, które
mogą zostać przekazane uczestnikowi w trakcie trwania ABSL Startup Challenge bądź zostały lub zostaną
uzyskane w inny sposób przez uczestnika w związku z uczestnictwem w ABSL Startup Challenge,
niezależnie od tego, czy przekaz następuje w formie ustnej, pisemnej czy jakiejkolwiek innej, w tym
wszystkie notatki, raporty, analizy, kompilacje, prognozy, opracowania, streszczenia i inne materiały.
8. Postanowienia końcowe
8.1. Udział w konkursie ABSL Startup Challenge jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez uczestnika w
całości regulaminu konkursu ABSL Startup Challenge oraz regulaminu Konferencji ABSL. Uczestnicy
ponadto zapewniają, iż będą przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, a także że
spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
8.2. Harmonogram Konkursu ABSL Startup 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/.

