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ZARZĄDZENIE NR 17/2019 

REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

z dnia 12 marca 2019 roku 

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na najlepszą koncepcję biznesową  

w ramach „Warsztatów Biznesowych – załóż własną firmę”. Edycja 2019 

 

Działając na podstawie § 25 ust. 9 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba 

w Rzeszowie, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wprowadzam Regulamin Konkursu na najlepszą koncepcję biznesową w ramach „Warsztatów 

Biznesowych – załóż własną firmę”. Edycja 2019. 

2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

  

Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr Wergiliusz Gołąbek 
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Załącznik 

do Zarządzenia Rektora Nr 17/2019 

z dnia 12 marca 2019 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU  

na najlepszą koncepcję biznesową w ramach 

„Warsztatów Biznesowych – załóż własną firmę”. Edycja 2019 

 

§ 1. 

Konkurs 
Konkurs na najlepszą koncepcję biznesową w ramach „Warsztatów Biznesowych – załóż własną firmę” 

Edycja 2019 (zwany dalej „Konkursem”), o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej 

„Regulaminem”) jest skierowany do uczestników „Warsztatów Biznesowych”.  

 

§ 2. 

Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 81 

(„Organizator”). 

 

§ 3. 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs odbędzie się w terminie dwóch tygodni od dnia ostatnich zajęć Warsztatów Biznesowych – 

załóż własną firmę, tj. grudzień 2019/ styczeń 2020, przy czym zgłoszenia do konkursu odbędą się  

w pierwszym tygodniu od ostatnich zajęć (grudzień 2019).  

 

§ 4. 

Warunki uczestnictwa w Konkursie 
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba uczestnicząca 

w „Warsztatach Biznesowych – załóż własną firmę” Edycja 2019.  

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie, jednakże za zgodą Organizatora dopuszcza się 

możliwość udziału zespołów do 2 osób (członkowie muszą spełnić kryterium z § 5 ust. 1). 

 

§ 5. 

Zgłoszenia konkursowe 

1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy przesłać zgłoszenie w wersji elektronicznej za 

pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego pod adresem: https://link.do/k1Nd9.  

2. Formularz będzie aktywny przez tydzień czasu od dnia ostatnich zajęć Warsztatów Biznesowych – 

załóż własną firmę (grudzień 2019). 

3. O miejscu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście pod podanym 

numerem kontaktowym.  

4. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w przypadku liczby zgłoszeń poniżej                

4 osób.  

 

§ 6. 

Zadanie konkursowe 

Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania własnej koncepcji biznesu z wykorzystaniem 

wiedzy, jaką zdobyli podczas Warsztatów.  

 

§ 7. 

Kryteria oceny i wyłonienie zwycięzcy 

1. Zaprezentowane koncepcje zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora, 

w której będą zasiadać przedstawiciele partnerów Warsztatów Biznesowych.  

https://link.do/k1Nd9
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2. Uczestnicy prezentują przed Kapitułą Konkursu własne koncepcje biznesowe w formie dowolnej. 

Prezentacje powinny przekazać wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Kapitule Konkursu 

ocenić pomysł wg określonych poniżej kryteriów.  

3. Na prezentację swojej koncepcji biznesowej Uczestnicy mają do dyspozycji 15 minut czasu. Po 

zakończonej prezentacji Kapituła Konkursu może zadać dodatkowe pytania dodatkowe.  

4. Kryteria oceny przedstawionych koncepcji biznesu, o których mowa w § 6 Regulaminu są 

następujące: 

A. Pomysł (40% wyniku końcowego): 

 Czy prezentowana koncepcja ma jasno zdefiniowanego odbiorcę/grupę? 

 Czy podstawowe funkcje oraz sam cel zostały odpowiednio sformułowane? 

 Czy pomysł przyciąga uwagę odbiorców?  

 Czy koncepcja jest łatwa do zastosowania/wprowadzenia w życie? 

 Czy koncepcja została dopracowana w każdym z obszarów? 

 

B. Wpływ na rynek i prawdopodobieństwo sukcesu (30% wyniku końcowego): 

 Czy projekt odpowiada na konkretną potrzebę/problem występujący na rynku? 

 Czy projekt jest innowacyjny, wprowadza nową kategorię produktu/usługi? 

 Czy projekt jest gotowy do zastosowania/wprowadzenia na rynek? 

 Czy przedstawiony plan realizacji koncepcji pozwala realnie ocenić szanse na sukces 

projektu? Czy projekt ma szanse na sukces przy zaprezentowanych założeniach? 

 

C. Sposób prezentacji (30% wyniku końcowego): 

 Czy koncepcja została zaprezentowana w przyciągającej uwagę formie?  

 Czy sposób prezentacji został dostosowany do odbiorcy? 

 Czy dokładnie zostały omówione wszystkie najważniejsze aspekty koncepcji? 

 Czy projekt jest wykonany na odpowiednim poziomie?  

 

§ 8. 

Nagroda w Konkursie 

Nagrodzonych zostanie maksymalnie 5 osób. Najciekawszy pomysł dostanie nagrodę pieniężną 

(pokrywającą koszty uczestnictwa w warsztatach, tj. 550 zł), zaś autorzy 4 następnych pomysłów 

otrzymają drobne nagrody w postaci gadżetów. 

 

§ 9. 

Informacje o wynikach Konkursu 

O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani podczas uroczystego zakończenia 

Warsztatów Biznesowych, które odbędzie się w dniu Konkursu po zakończonych obradach Jury.  

 

§ 10. 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, organizator konkursu. Adres do kontaktu: 

kontakt@ibaf.edu.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje w dowolnym momencie prawo do: 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, 

wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody. 
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5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres kontaktowy e-

mail, numer telefonu kontaktowego. 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także 

w mediach) o wynikach konkursu. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. 

10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: 

https://wsiz.rzeszow.pl/studia/studiowanie/wb/.  

2. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest dobrowolne, ale równocześnie niezbędne do udziału  

w Konkursie.  

3. Prace niezgodne z zakresem tematycznym konkursu nie będą oceniane.  

4. Ocena Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w przypadku jeżeli nie zgłosi 

się ilość Uczestników pozwalająca na przeprowadzenie Konkursu (tj. min. 4 osoby).  

6. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować mailowo do przedstawicieli Instytutu Badań 

i Analiz Finansowych pod adresem: kontakt@ibaf.edu.pl.  

 
 

 

 

  

Rektor 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie 

 

 

 

dr Wergiliusz Gołąbek 

 

 

 

https://wsiz.rzeszow.pl/studia/studiowanie/wb/
mailto:kontakt@ibaf.edu.pl

