
 
 

Regulamin Konkursu „Młodzi Innowacyjni” 
(dalej: „Regulamin”) 

 
 

§ 1 
Ogólne zasady Konkursu 

 
1. Konkurs pod nazwą „Młodzi Innowacyjni” (dalej: „Konkurs”) organizowany jest przez: 
a)  Krajow ą Izbę Gospodarcz ą, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-074), przy  

ul. Trębackiej 4, zarejestrowaną pod numerem 0000121136 w Rejestrze 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121136 
posiadająca Numer NIP 526-000-17-08, Numer REGON 006210187,  

b)  Idea Bank S.A.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 390672), przy ul. 
Domaniewskiej 39, 02-672 wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 
5260307560, którego kapitał zakładowy wynosi 96.936.060 zł (opłacony w całości), 

c)  SpeedUp Group , reprezentowaną przez SpeedUp IQbator Sp. z o.o., z siedzibą w 
Poznaniu 61-657, przy ul. Sadowej 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000325577, posiadającą Numer 
Identyfikacji Podatkowej NIP NIP 778 14 61 566 oraz numer REGON 301056298,  

d)  LMS Invest Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-734), przy ul. ul. 
Nowowiejskiego 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000295551 posiadająca Numer NIP 778 145 14 09, Numer REGON 
300738802, 

            zwanych dalej "Organizatorami". 
2. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych pomysłów na:    

przedsięwzięcie gospodarcze w kategorii nr 1 pt. „Best Startup Idea” („Projekt") oraz 
najlepszy startup („Startup”) w kategorii nr 2 pt. „SpeedUp Your Startup”. 

3. Konkurs trwa w dniach od 8 lutego 2013 roku do 17 kwietnia 2013 roku (włącznie). 



4. Regulamin Konkursu jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa  
w Konkursie oraz ustalającym zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem 
Konkursu a Organizatorami. 

5. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie http://minnowacyjni.pl/ oraz 
będzie dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów. 

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
  
 § 2 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Uczestnikami Konkursu może być osoba fizyczna lub zespół złożony z dwóch osób 
fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełnią 
warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 
Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów. 
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników 

Regulaminu w całości.  
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
5. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych,  

w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne 
osoby. 

§ 3 
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg Konkursu 

 
1. Za prawidłowy przebieg Konkursu, weryfikację jego wyników oraz ogłoszenie wyników 

ostatecznych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa. 
2. Komisja Konkursowa składa się z przedstawicieli każdego z Organizatorów. 
3. Skład Komisji Konkursowej: 

a) Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej: Jacek Czech, 
b)  Przedstawiciel Idea Bank S.A.: Jakub Domeracki, Paweł Szydziak 
c) Przedstawiciel SpeedUp Group : Bartłomiej Gola 
d) Przedstawiciel LMS Invest Sp. z o. o. : Tomasz Czapiński 

4. Za bieżący nadzór nad przebiegiem Konkursu odpowiedzialna jest Komisja 
Konkursowa.  

§ 4  
Wyłonienie Laureatów/Zasady przyznawania Nagród 

 
1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: kategoria nr 1„Best Startup Idea”, 

kategoria nr 2 SpeedUp Your Startup”. 
2. W kategorii nr 1 pt. „Best Startup Idea”, organizowanej przez Idea Bank, zostanie 

wyłoniony najlepszy pomysł na przedsięwzięcie gospodarcze („Projekt"). Do kategorii 
nr 1 Konkursu można zgłaszać wyłącznie Projekty będące we wczesnej fazie 
realizacji, czyli projekty nie wdrożone do realizacji, posiadające biznes plany oparte o 
szacunkowe rozpoznanie rynku i potencjalnych klientów, bez wymagania utworzenia 
podmiotu, który będzie je realizował.  

3. W kategorii nr 2 pt. „SpeedUp Your Startup”, organizowanej przez SpeedUp Group 
oraz LMS Invest, zostanie wyłoniony najlepszy startup („Startup”). Do kategorii nr 2 



Konkursu można zgłaszać startupy, które znajdują się już w fazie rozwojowej, czyli 
projekty, których realizacja rozpoczęła się i przeprowadzono pierwsze działania 
wdrażające, marketingowe, jednak ich realizacji nie może trwać dłużej niż rok.  

4. Konkurs dla obu kategorii realizowany jest w dwóch etapach.  
5. Podczas etapu pierwszego w każdej kategorii wyznaczona przez Organizatorów 

Komisja Konkursowa ocenia zgłoszenia i kwalifikuje Uczestników do etapu drugiego 
– etapu warsztatów.  

6. W etapie drugim w każdej kategorii Uczestnicy biorą udział w warsztatach mających 
na celu dopracowanie swoich Projektów/Startupów i ponowne zaprezentowanie ich 
przed komisją Konkursową podczas indywidualnej rozmowy, na podstawie której 
Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu.  

7. W etapie pierwszym zadaniem uczestników Konkursu jest zgłoszenie Projektu 
(kategoria nr 1) lub Startupu (kategoria nr 2) do Konkursu w okresie od dnia 8 lutego 
2013 r. do dnia 11 marca 2013 r. włącznie, poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://minnowacyjni.pl/.  

8. Nie później niż 18 marca 2013 r. Organizatorzy opublikują listę Uczestników, którzy 
zostali zakwalifikowani do etapu drugiego.  

9. Poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu w sposób określony w 
niniejszym punkcie Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne 
udostępnianie informacji o Projekcie lub Startupie na stronie http://minnowacyjni.pl/, 
jak również na stronach Serwisów Organizatorów, w tym na stronach niezwiązanych 
bezpośrednio z Konkursem. 

10. Kwalifikacja do etapu drugiego nastąpi na podstawie analizy danych zawartych 
w formularzach zgłoszeniowych. Lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod adresem http://minnowacyjni.pl/ 
do dnia 18 marca 2013 r. 

11. Etap drugi zostanie przeprowadzony podczas dwu dniowych warsztatów, 
odbywających się w Warszawie, przygotowanych dla autorów najlepszych Projektów i 
Startupów w podanym terminie pomiędzy dniem 18 a 27 marca 2013 r. Etap drugi 
kończy się indywidualnymi rozmowami z uczestnikami warsztatów. 

12. Konkurs zakończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, która ustali Zwycięzców 
Konkursu, a następnie przyzna Nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.  

13. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu pod 
adresem http://minnowacyjni.pl/ do dnia 9 kwietnia 2013 r. 

14. Komisja Konkursowa będzie obradować w siedzibie jednego z  Organizatorów, co 
zostanie każdorazowo określone w formie jednogłośnej decyzji Komisji Konkursowej  
i podane do wiadomości na stronie internetowej Konkursu. 
 

 
§ 5  

Nagrody regulaminowe 
 

1. Dla Zwycięzców w kategorii nr 1 Konkursu pula Nagród w Konkursie obejmuje:  
a) bezpłatny udział w warsztatach wspierających rozwój własnego Projektu dla 

30 Projektów,  
b) prezentację zwycięskiego Projektu podczas III „Młodych Innowacyjnych. 

Forum Młodych Przedsiębiorców” 17 kwietnia 2013 r. w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie,  



c) inkubację Projektu w Inkubatorze Przedsiębiorczości Idea Banku  
d) zaproszenie do Akademii Biznesu dla 10 najlepszych Projektów. 

2. Dla Zwycięzców w kategorii nr 2 Konkursu pula nagród w Konkursie obejmuje:  
a) bezpłatny udział w warsztatach wspierających rozwój własnego Startupu dla 

30 Startupów,  
b) prezentację zwycięskiego Startupu podczas III „Młodych Innowacyjnych. 

Forum Młodych Przedsiębiorców” 17 kwietnia 2013 r. w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie,  

c) włączenie do procesu inkubacji w SpeedUp IQbator z możliwością otrzymania 
inwestycji dla maksymalnie 10 najlepszych Startupów. 

3. Odpowiedzialność za zawarcie umowy ze zwycięzcami i przyznanie nagrody ponosi 
Idea Bank w przypadku kategorii nr 1 oraz SpeedUp Group wspólnie z LMS Invest w 
przypadku kategorii nr 2.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dowolnej (nie większej jednak 
niż 20) liczby Nagród w ramach puli nagród, o której mowa w ustępach 1 i 2 powyżej, 
a także prawo do odstąpienia od przyznania nagrody, jeżeli w ocenie Komisji 
Konkursowej, żaden z Projektów lub Startupów zgłoszonych do Konkursu nie 
zasługuje na Nagrodę. 

 
§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru Nagrody. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).  

3. Administratorami danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach 
Konkursu są Organizatorzy.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do wzięcia 
udziału w Konkursie. 

5. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  
 

§ 7 
Oświadczenia 

 
1. Poprzez zgłoszenie Projektu/Startupu do Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, 

że jego Projekt/Startup nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr 
osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia 
Projektu/Starupu do Konkursu.  

2. Organizatorzy oświadczają, iż nie odpowiadają w jakikolwiek sposób za naruszenie 
praw osób trzecich przez uczestników konkursu. 

 
 

§ 8 
 Odwołania 

1.   Uczestnik Konkursu ma prawo do złożenia odwołania od wyniku Konkursu. 



2.   Odwołania Uczestnicy mogą być składane po ogłoszeniu Zwycięzców Konkursu na 
adres…… 
 
3.   Odwołania mogą zostać złożone jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 
4. Odwołania  zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie 30 dni 

roboczych od dnia ich złożenia. 
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Komisja Konkursowa niezwłocznie 

powiadomi o tym fakcie zainteresowanego Uczestnika. 
 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany 

Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej. 
3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do powiadomienia 

wszystkich Uczestników o zmianach w Regulaminie Konkursu, poprzez zamieszczenie 
informacji o zmianach na stronie internetowej Konkursu pod adresem: 
http://minnowacyjni.pl/. 

4. Wszelkie spory związane z przeprowadzeniem Konkursu będą rozpatrywane przez 
właściwy sąd powszechny. 

 
 
 
 
 
 
 

 


