
 

                                 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

  
§1 Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie CHALLENGER 2.0, zwanego dalej Konkursem. 
2. Nadrzędnym celem Konkursu jest pobudzenie kreatywności, przełamywanie schematów, promocja 

twórczego myślenia, zorientowanie firm i zespołów na kreowanie i działanie, a także danie impulsu branży 
retail do zmian opartych o wiedzę, doświadczenie, sprawdzone rozwiązania i współpracę z innowatorami. 
   

3. Celem szczegółowym Konkursu jest:  
a) wyłonienie najbardziej innowacyjnych start-upów 
b) wyłonienie najbardziej innowacyjnych spółek technologicznych  
c) stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i kreacji innowacyjnych pomysłów pomiędzy 

spółkami retailowymi oraz innowacyjnymi  
d) popularyzacja najciekawszych pomysłów, idei, rozwiązań, trendów, zjawisk  
e) łączenie start-upów z potencjalnymi klientami  

 
4. Konkurs jest integralną częścią programu Challenger 2.0 stworzonego przez Centrum Transferu Wiedzy i 

Innowacji NextGenLab należącego do Retail Institute będącego własnością spółki CREATIVO Sp. z.o.o.  
 

5. Aktualne Informacje dot. Konkursu, w tym aplikacji konkursowej znajdują się na stronie internetowej 
(www.einstitute.com.pl) w zakładce NextGenLab, CHALLENGER 2.0, zwanej dalej stroną Konkursu. 

 
6. Organizatorem Konkursu jest spółka CREATIVO Sp. z o.o., z siedzibą przy Alei Wilanowskiej 75 lok 20, 02-765 

Warszawa, będącej właściciel marki Retail Institute, zwaną dalej Organizatorem.  
 

7. Konkurs kierowany jest do: 
 
a. właścicieli start-upów, zwanych dalej Start-up  
b. właścicieli spółek technologicznych, zwanych dalej Spółki Technologiczne  

Zwanych łącznie Uczestnikami. 
 

8. Start-up rozumiany jest jako przedsiębiorstwo, które w momencie przystąpienia do konkursu prowadzi 
działalność komercyjną krócej niż 5 lat.  

9. Spółka Technologiczna to przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność komercyjną dłużej niż 5 lat. 
10. Innowacja rozumiana jest jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 

usługi), procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, 
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.  

11. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Rada Ekspertów Retail Institute, Przedstawiciel 
organizatora oraz Jury.  

12. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego Uczestnikami mogą być podmioty 
zarejestrowane, działające zarówno w kraju jak i za granicą.  

13. Udział w Konkursie jest  
 Bezpłatny dla Start-up 
 Płatny dla Spółek Technologicznych (5000 zł + VAT)   



 

                                 

 

§ 2 Zasady Konkursu 
 
 

1. Konkurs składa się z IV etapów:  
 
a) I etap Konkursu – Rekrutacja  
Aby włączyć się do programu Konkursowego należy wypełnić wszystkie pola Aplikacji Konkursowej i 
postępować zgodnie z załączoną do niego instrukcją dot. terminów i sposobu wysyłki.  
 
b) II etap Konkursu – Ocena formalna i merytoryczna 
Organizator, Rada Ekspertów i Jury dokonają wstępnej analizy Aplikacji Konkursowych. Najciekawsze zostaną 
ogłoszone w formule  

 Start-upy - short-lista firm, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie Challenger 
2.0, tj.  

o udziału w części merytorycznej (konferencyjnej) programu  
o prezentacji rozwiązania (20 min)  
o skorzystania z konsultacji i porad nt. samego rozwiązania, a także warunków 

niezbędnych do spełnienia aby zawalczyć o możliwość przeprowadzenia pilotażu i 
wdrożeń rozwiązań w centrach i sieciach handlowych 

 Spółki Technologiczne – short-lista firm, które zostaną zaproszone do:  
o zaprezentowania się w trakcie spotkań zamkniętych organizowanych dwa razy w roku 

dla uczestników Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab, Innovation Days 
2020 r.  

c) III etap Konkursu  
 Start-upy – Jury Konkursu, w oparciu o wiedzę zdobytą z aplikacji, po spotkaniach i rozmowach 

indywidulanych wyłoni Laureatów Konkursu 
 Spółki Technologiczne – Uczestnicy Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab oraz 

Jury i Rada Ekspertów, po prezentacjach firm w trakcje Innovation Days 2020 wyłoni Laureatów 
Konkursu 

d) IV etap Konkursu – Ogłoszenie Zwycięzców 
 
e) V etap – Nagrodzenie zwycięzców w trakcie uroczystej Gali  
 
 
2. Ważne terminy w Konkursie: 
 
Wszystkie terminy zostaną potwierdzone na Stronie Konkursu, przy czym należy założyć następujące ramy 
czasowe:   
 

 Przyjmowanie Aplikacji Konkursowych  
Poprzez wypełnienie formularza Aplikacji i odesłanie go na adres challenger@einstitute.com.pl  
Start- up: do 10 maja 2020 roku  (do północy).  
Spółki Technologiczne: rekrutacja ciągła (trwająca cały rok)  
 

 Ocena formalna i merytoryczna przez Radę Ekspertów, Jury  
Start- up: do 21 maja 2020 roku  
Spółki technologiczne; na bieżąco 
 



 

                                 

 

 Ogłoszenie short-listy  
o Start-upów 22 maja 2020 roku 
o Spółek technologicznych 20 marca 2020 roku oraz 4 września 2020r.  

 
 Prezentacje i Konsultacje Start up   

o 29 czerwca do 1 lipca 2020r.  
 

 Ogłoszenie Wyróżnionych  firm 3 lipca 2020 r.  
 Ogłoszenie Laureatów  w trakcie Gali (termin do potwierdzenia)  

§3 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają warunków i kryteriów 
Konkursu, są niekompletne, niezgodne z prawem, które naruszają regulacje dotyczące ochrony 
własności intelektualnej, ochrony prywatność osób trzecich.  

2. Protokoły i formularze ocen nie są jawne, ale w szczególnych przypadkach, za zgodą wszystkich 
członków Jury, mogą zostać udostępnione.   

3. Nagrody w Konkursie:  
a. Startup z short-listy 

 bezpłatny udział 2 osób w części merytorycznej Challenger 2.0  
 prezentacja (do 20 minut) w gronie potencjalnych klientów i odbiorców rozwiązań 

oraz mediów w formule określonej przez Organizatora  (bez udziału innych start-
upów)  

 sesja konsultacyjna (rady, sugestie, pytania, wątpliwości, rekomendacje dot. 
usprawnień) w gronie ekspertów, potencjalnych klientów (do 20 min) będące 
nieocenionym źródłem wiedzy na temat potrzeb i możliwości wdrożenia rozwiązania 
w centrach i sieciach handlowych 

 zamieszczenie nazwy Spółki na stronie Konkursu oraz funpage 
Wyróżnione / zwycięskie  

 To co powyższej plus  
1. Dyplom Pół-finalisty programu Challenger 2.0 lub 
2. Statuetka Laureata Konkursu wręczana w trakcie uroczystej Gali  
3. Spersonalizowany pakiet wsparcia w promocji i komercjalizacji rozwiązania 

przygotowany przez Retail Institute 
b. Spółki Technologiczne z short-listy 

 prezentacja (20 minut) w gronie potencjalnych klientów i odbiorców rozwiązań oraz 
mediów w formule określonej przez Organizatora   

 
Wyróżnione / zwycięskie, to po powyżej plus  

 sesja konsultacyjna (rady, sugestie, pytania, wątpliwości, rekomendacje dot. 
usprawnień) w gronie wybranych ekspertów, potencjalnych klientów będąca 
nieocenionym źródłem wiedzy na temat potrzeb i możliwości wdrożenia 
rozwiązania w centrach i sieciach handlowych  

 Statuetka Laureata Konkursu wręczana w trakcie uroczystej Gali 
 

4. Wszystkie nagrody mają charakter bezgotówkowy, Uczestnikom nie przysługuje prawo do ich wymiany 
5. Uczestnicy nie mogą odsprzedać ani przekazać osobom trzecim wygranych w Konkursie nagród.  
6. Uczestnicy mogą złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.  



 

                                 

 

7. Nieobecni nie biorą udziału w Konkursie. 
a. Nieobecność półfinalisty w spotkaniach Challenger 2.0 oznacza dyskwalifikację (start-up)  
b. Nieobecność półfinalisty w spotkaniach Innovation Days oznacza dyskwalifikację (spółka 

techologiczna)  
c. Jeżeli Finalista nie może pojawić się Gali wręczenia nagród w celu odbioru nagrody, ktoś inny 

powinien go reprezentować 
8. Jeśli zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w 

niniejszym Regulaminie, Spółka traci prawo do nagrody. Organizator uprawniony jest do przyznania 
innych nagród i korzyści będących efektem współpracy z partnerami medialnymi Programu.  

 
 

§4  
 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu, w szczególności w 
Aplikacji Konkursowej jest Organizator. Udostępnione w Aplikacji Konkursowej dane będą 
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oceny formalnej i merytorycznej 
zgłoszeń do Konkursu, kontaktu z Laureatami, przyznania nagród, informowania uczestników o 
kolejnych edycjach konkursu lub zaproszenia ich do edycji konkursu w latach następnych, przekazanie 
partnerom merytorycznym w celu umożliwienia im oceny zgłoszeń lub kontaktu z uczestnikami, a także 
informowania o inicjatywach Organizatora. 

2. Uczestnik biorący udział w programie Challenger 2.0 jest świadomy tego, iż Rada Ekspertów oraz 
Kapituła Konkursowa wejdą w posiadanie informacji, które mogą być uważane za tajemnicę spółki. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy i informacji zawartych w Aplikacji 
Konkursowej. Uczestnik, na etapie aplikacji, musi dokonać oceny ewentualnych ryzyk wynikających ze 
zgłoszenia się do Konkursu i rozumie, iż formuła Konkursu uniemożliwia pełne zabezpieczenie i ochronę 
prezentowanych treści przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub bezprawnym dostępem.  
 

§5  
 

1. Postanowienia Kapituły Konkursowej są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje procedura 
odwoławcza.  

2. Nazwy wyróżnionych i nagrodzonych Start-upów zostaną opublikowane na stronie einstitute.com.pl, 
fanpage’u Retail Institute, ewentualnie na stronach Partnerów medialnych.  

3. Nazwy wyróżnionych i nagrodzonych Spółek Technologicznych ostaną opublikowane na stronie 
einstitute.com.pl, funpage Retail Institute, ewentualnie na stronach Partnerów medialnych  

4. Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikami poprzez zamieszczanie informacji na stronie 
Konkursu i fanpege’u, mailowo.  

 
  
 
 
Warszawa, 27 stycznia 2020 r.  


