
Regulamin konkursu 

,,Konkurs dla Startupów  

Polish-Ukrainian Startup Bridge 2019” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs dla Startupów Polish-Ukrainian Startup Bridge 2019” (dalej: 

„Konkurs”) jest Fundacja Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4A, 

00-444 Warszawa (dalej: „Organizator”).  

2.  Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu,  

 (dalej: „Regulamin”). 

3. Konkurs prowadzony jest na stronach www.startupbridge.eu oraz www.kyivtechhub.eu.  

4. Konkurs trwa od 07 czerwca 2019 i prowadzony jest do 3 października 2019 r. (dalej: „Czas Trwania 

Konkursu”). 

5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, 

Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby/eksperci 

delegowani przez Organizatora.  

 

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie  

 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły złożone z osób fizycznych zamieszkałych na 

terytorium Ukrainy, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych (dalej: „Uczestnik”).  

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji Fundusz Współpracy. 

4. Jeden zespół może w swoim imieniu przesłać i zaprezentować maksymalnie 3 różne prace 

konkursowe (Projekty).  

5. Przystępując do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na 

opublikowanie imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na Facebooku na profilach Fundacji 

Fundusz Współpracy - w szczególności w profilu Polish-Ukrainian Startup Bridge pod wpisami 

konkursowymi oraz na stronie internetowej www.startupbridge.eu oraz www.kyivtechhub.eu. Dane 

osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, jak i wysyłki nagród konkursowych. 

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Na konkurs składa się kilka następujących po sobie etapów: 

a. Nabór Projektów w dniach od 07.06.2019 do 29.08.2019. 

b. Akceleracja Projektów w dniach od 15 do 16.09.2019. 

c. Finał Konkursu w dniu 03.10.2019 

2. Celem konkursu jest: 

a. Wyłonienie 30 najlepszych Projektów poprzez Nabór Projektów. 

b. Wsparcie merytoryczne dla 30 najlepszych Projektów podczas Akceleracji Projektów. 

c. Wyłonienie Zwycięskiego Projektu podczas konferencji Kyiv Tech Hub 2019. 

3. Przebieg Naboru Projektów odbędzie się w sposób następujący: 
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a. Organizator zakwalifikował do Finału Konkursu 6 Projektów, które zostały Finalistami 

Regionalnych Konkursów dla Startupów podczas Meetupów Regionalnych Polish Ukrainian 

Startup Bridge realizowanych Winnicy (21.03), Dnipro (26.04), Kijowie (16.05), Żytomierzu 

(17.05), Lwowie (23.05) i Odessie (06.06). Wszyscy Finaliści Regionalnych Konkursów dla 

Startupów wykonali zadanie konkursowe na które obejmowało: 

1. Przesłanie pracy konkursowej (Projektu) w postaci pitch-decka inwestorskiego, które 

przedstawia opis projektu oraz jego model biznesowy. 

2. Przejście wstępnej selekcji poprzez odpowiedzenie na uwagi członków zespołu PUSB 

podczas tzw. pre-akceleracji. 

3. Zaprezentowanie projektu na podstawie pitch-decka inwestorskiego i odpowiedzenie na 

pytania jury konkursowego podczas jednego z regionalnych meetupów:  

4. Zostanie Finalistą jednego z sześciu Regionalnych Konkursów dla Startupów podczas 

Meetupów Regionalnych na podstawie głosowania jury złożonego z przedstawicieli 

zaproszonych Funduszy VC biorących udział w Meetupach Regionalnych w ww. miastach.  

Finaliści Regionalnych Konkursów dla Startupów zostali zaproszeni do Akceleracji Projektów w 

15-16.09.2019 oraz zostali zaproszeni na Finał Konkursu podczas Kyiv Tech Hub 2019 w dniu 

03.10.2019. Informacja o kwalifikacji została przekazana bezpośrednio podczas ww. Meetupów 

Regionalnych, a także drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 

 

b. Organizator zakwalifikuje do Finału Konkursu 24 Projekty które zostaną wyłonione na w 

trakcie Naboru Projektów realizowanego od 07.06 do 29.08.2019, a zadanie konkursowe będzie 

obejmowało: 

1. Przesłanie pracy konkursowej (Projektu) w postaci pitch-decka inwestorskiego, który 

przedstawia opis projektu oraz jego model biznesowy  przez formularz zgłoszeniowy na 

stronie www.kyivtechhub.eu pod linkiem: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

1HtQWRxRwMu6ZVasviT1MTIme91BJgEkXMJPCYghvJfoUg/viewform )  

2. Przejście wstępnej selekcji poprzez odpowiedzenie na uwagi członków zespołu PUSB 

podczas tzw. pre-akceleracji. 

3. Przejście kwalifikacji poprzez odpowiedź na pytania i uwagi Komisji Konkursowej złożonej 

z ekspertów Polish-Ukrainian Startup Bridge. 

4. Finałowe 24 projekty zostaną wyłonione na podstawie głosowania Komisji Konkursowej 

która zbierze się na obrady w dniach od 30.08 do 2.09.2019. Komisja Konkursowa 

poinformuje o swoim wyborze w dniu 2.09.2019 do godz. 18:00 czasu polskiego (19:00 

czasu ukraińskiego). Informacja o wynikach kwalifikacji zostanie opublikowana na stronie 

internetowej www.startupbridge.eu.  

5. Każdy z Uczestników zgłaszających Projekty zostanie indywidualnie poinformowany o 

decyzji Komisji Konkursowej drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. 

Wyłonione 24 Projekty zostaną zaproszone na Akcelerację Projektów w dniach od 15-

16.09.2019 oraz zostaną zakwalifikowane na Finał Konkursu w 3.10.2019 podczas 

konferencji Kyiv Tech Hub 2019. Skład Komisji Konkursowej zostanie wyłoniony przez 

Organizatora. 

c. Organizator zastrzega, że: 

1. Prace konkursowe (Projekty) złożone po upływie terminu określonego w paragrafie 3 pkt. 3 

a. oraz paragrafie 3 pkt.3 d. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.  

2. Prace konkursowe są weryfikowane przez Organizatora (dalej: „Weryfikacja”). Organizator 

weryfikuje w szczególności czy Prace konkursowe: 

a. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem,  

b. nie naruszają dobrych obyczajów,  

c. nie naruszają prawa osób trzecich,  
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d. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  

e. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora 

Konkursu i jego partnerów  

f. nie zawierają wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub 

szkodliwych dla osób niepełnoletnich, 

 

4. Przebieg Akceleracji Projektów odbędzie się w sposób następujący: 

a. 30 Projektów Finałowych to znaczy 6 Projektów Finalistów Regionalnych Konkursów dla 

Startupów oraz 24 Projekty Finaliści Naboru Projektów weźmie udział w Akceleracji 

Projektów w dniach 15-16.09.2019 w Kijowie gdzie uzyska bezpośrednie i równoważne 

wsparcie merytoryczne od Mentorów wskazanych przez Organizatora. 

b. Udział w Akceleracji Projektów w dniach 15-16.09.2019 nie jest obowiązkowy. Brak udziału 

w Akceleracji Projektów nie stanowi przeszkody we wzięciu udziału w Finale Konkursu 

podczas konferencji Kyiv Tech Hub 2019. 

5. Przebieg Finał Konkursu odbędzie się w sposób następujący: 

a. Organizator zaprosi wszystkich 30 Projektów do wzięcia udziału w konferencji Kyiv Tech 

Hub w dniu 3 października 2019 roku w Kijowie, podczas której odbędzie się Finał 

Konkursu. 

b. Każdy z 30 Projektów otrzyma taki sam czas na zaprezentowanie się przed Komisją 

Konkursową i odpowiedź na pytania Członków Komisji Konkursowej 

c. Komisja Konkursowa zbierze się po wysłuchaniu wszystkich prezentacji na naradę, 

podczas której zostanie wyłoniony Zwycięski Projekt. Decyzja zostanie podjęta na 

podstawie głosowania, w którym każdy z Członków Komisji Konkursowej będzie 

dysponował 1 głosem. 

d. Przy wyborze Zwycięzcy będzie brana pod uwagę kreatywność pracy konkursowej, jakość 

wystąpienia przed Komisją Konkursową, odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej, 

ocena powodzenia realizacji modelu biznesowego, stopień zaawansowania projektu oraz 

uzyskanie pozytywnej Weryfikacji Pracy Konkursowej pod kątem wskazanym w paragrafie 

3 pkt 3 c.  

e. W przypadku uzyskania remisu w głosowaniu, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję 

o wyłonieniu więcej niż jednego Zwycięskiego Projektu. 

f. Zwycięski Projekt zostanie ogłoszony podczas konferencji Kyiv Tech Hub 2019 w dniu 

03.10.2019 oraz opublikowany na stronie kyivtechhub.eu w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni 

roboczych od zakończenia Konkursu. 

6. Komisja Konkursowa nagrodzi finansowo minimum 1 (słownie: jeden) Zwycięski Projekt (dalej 

„Zwycięzca”) spośród finałowych 30 Projektów. 

7. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od ogłoszenia wyników 

Konkursu, swój adres do korespondencji na terenie Ukrainy oraz numer konta bankowego, na który 

Organizator przekażę nagrodę. 

 

§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na 

każdym jego etapie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności 

Uczestników, którzy:  

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 



b. którzy nadeślą prace konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, 

naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub 

zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;  

3. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie 

wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

Regulaminu. 

 

§ 5 Nagrody 

 

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za kwalifikację do Finału Konkursu oraz nagrodę główną dla 

Zwycięskiego Projektu wyłonionego podczas konferencji Kyiv Tech Hub 19’. 

2. Nagrodą za kwalifikację do Finału Konkursu jest udział w profesjonalnej 2 dniowej Akceleracji 

Projektów która odbędzie się pod okiem międzynarodowych ekspertów w dniach 15-16.09.2019 w 

Kijowie. 

3. Nagrodą główną za zwycięstwo podczas Kyiv Tech Hub jest nagroda finansowa w wysokości 

określonej przez Organizatora , o czym uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani na stronie 

www.kyivtechhub.eu oraz www.startubridge.eu do dnia 26.09.2019 )  

4. Kwota nagrody zostanie pomniejszona o należne podatki zgodnie z prawem obowiązującym na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zwycięzca nagrody zgadza się, że część kwoty z nagrody pieniężnej 

nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu 

wygranej w Konkursie.  

Nagrody wysyła Organizator do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od przesłania przez Zwycięzcę 

następujących danych: 

 

a. W przypadku spółek prawa handlowego i pokrewnych: 

 

i. Wyciąg z właściwego rejestru danych rejestracyjnych spółki. 

ii. Numer konta bankowego należącego do Spółki. 

iii. Adres placówki bankowej prowadzącej konto bankowe Spółki. 

iv. Kod BIC/SWIFT oddziału. 

v. Kod IBAN. 

 

b. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na moment 

otrzymania nagrody: 

i. Pełny pakiet danych osobowych (nr paszportu, imię/nazwisko, adres zamieszkania). 

ii. Oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby fizycznej, wydanej właściwym dla kraju 

zamieszkania organem podatkowym, nie wcześniej niż 3 miesiące przed otrzymaniem 

nagrody. 

iii. Numer konta bankowego osoby fizycznej. 

iv. Adres placówki bankowej prowadzącej konto bankowe osoby fizycznej. 

v. Kod BIC/SWIFT oddziału. 

vi. Kod IBAN. 

 

5. Organizator ma obowiązek dostarczenia Zwycięskiemu Projektowi nagrody w sposób należyty.  

6. 30 Projektów zakwalifikowanych na Finał Konkursu podczas konferencji Kyiv Tech Hub 2019 ma 

prawo zrzec się przyjęcia nagrody w postaci: 
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a. Udział w profesjonalnej 2 dniowej Akceleracji Projektu pod okiem międzynarodowych 

ekspertów w dniach 15-16.09.2019 

 

 § 6 Prawa własności intelektualnej do Prac konkursowych 

 

1. Organizator nie będzie rościł żadnych praw do własności intelektualnej prac konkursowych 

nadesłanych na konkurs. 

 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Klauzula informacyjna 

związana z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: 

http://www.startupbridge.eu/pl/rodo/ . 

 

§ 8 Dodatkowe informacje 

 

1. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem w sprawach związanych z Konkursem drogą 

pocztową na adres Organizatora podany w § 1 pkt 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

mk@cofund.org.pl . 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.startupbridge.eu  oraz w siedzibie Organizatora podanej w § 

1 pkt. 1.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu na korzyść Uczestników. 

Zmiany takie nie będą naruszały praw nabytych przez Uczestników  

w toku Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.  

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.  

4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp  

do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.  

5.  Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu. 

6.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
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