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Regulamin Konkursu Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie 

 

Organizatorami Konkursu są firma Revas Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesława Romańczuka 3, 35-302 

Rzeszów, NIP: 5170376971, REGON: 365460300, oraz Fundacja Przedsiębiorczości Revas, z siedzibą przy 

ul. Wrzesława Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133813284, REGON: 383388438 zwani dalej jako 

Organizatorzy.  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich uczelni mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Terytorialny zasięg Konkursu: ogólnopolski. 

3. Podstawowe obowiązki Organizatorów i Uczestników Konkursu wynikają z Regulaminu.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem wirtualnego narzędzia edukacyjnego - Branżowych 

Symulacji Biznesowych Revas. 

6. Strona internetowa Konkursu – https://revas.pl/amm/ 

7. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu  

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

  

II. Cel Konkursu  

1. Celem Konkursu jest kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów uczelni oraz 

promocja prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym zakładania innowacyjnych 

startupów.  

2. Celem konkursu jest również promocja wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w edukacji 

przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania, a także wzrost wiedzy wykładowców w zakresie 

wykorzystania gier symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. 
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III. Rekrutacja do Konkursu  

W konkursie biorą udział Zespoły Uczestników pod opieką Wykładowcy/Nauczyciela akademickiego 

(Opiekuna). 

Termin rekrutacji: 06.03.2023 – 05.04.2023 

1. Zgłoszenia udziału Zespołu w konkursie dokonuje Opiekun.  

2. Opiekun zgłasza Zespół, który składa się z 3 studentów.  

3. Maksymalna liczba Zespołów z jednej uczelni zależy od liczby jej jednostek organizacyjnych,  

tj. Wydziałów, Kolegiów lub Instytutów (zwanych dalej: Wydziałem) 

4. Uczelnie nieposiadające Wydziałów mogą zgłosić do konkursu 1 Zespół Podstawowy oraz  

1 Zespół Rezerwowy. Zespół Podstawowy i Zespół Rezerwowy muszą mieć różnych Opiekunów. 

5. Uczelnie posiadające więcej niż jeden Wydział mogą zgłosić do konkursu 1 Zespół Podstawowy 

oraz 1 Zespół Rezerwowy przypadający na każdy Wydział, jednak nie więcej niż 3 Zespoły 

Podstawowe i 3 Zespoły Rezerwowe z całej Uczelni.  Opiekunowie poszczególnych Zespołów 

muszą być Wykładowcami/Nauczycielami akademickimi na konkretnych Wydziałach. Każdy ze 

zgłoszonych Zespołów musi mieć różnych Opiekunów.  

Przykład 1: Uczelnia posiadająca trzy Wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomii i Wydział 

Finansów może zgłosić do Konkursu 3 Zespoły Podstawowe (pierwszy złożony ze studentów 

Wydziału Zarządzania, drugi złożony ze studentów Wydziału Ekonomii oraz trzeci złożony ze 

studentów Wydziału Finansów) oraz 3 Zespoły Rezerwowe (reprezentujące ww. Wydziały). Każdy 

z wymienionych 6 Zespołów musi mieć różnych Opiekunów.   

Przykład 2: Uczelnia posiadająca pięć Wydziałów może zgłosić max. 3 Zespoły Podstawowe  

i 3 Zespoły Rezerwowe. Każdy z Zespołów musi mieć różnych Opiekunów. 

6. Pierwszy zgłoszony Zespół z Wydziału (dotyczy uczelni z więcej niż 1 Wydziałem) lub Uczelni 

(dotyczy uczelni, w których nie ma Wydziałów) jest Zespołem Podstawowym, kolejny zespół jest 

Zespołem Rezerwowym. 

7. Warunkiem zakwalifikowania Zespołu do Konkursu jest poprawne wypełnienie przez Opiekuna 

formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Konkursu.  

W formularzu należy podać: nazwę uczelni i wydziału, dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, 

telefon, mail) oraz dane członków zespołu (imiona, nazwiska, telefony, maile).  
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8. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności 

rekrutowane są Zespoły Podstawowe. W przypadku niewypełnienia listy zgłoszeń przez Zespoły 

Podstawowe, w dalszej kolejności rekrutowane są Zespoły Rezerwowe. 

9. Zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail). 

10. Po zakończonym etapie rekrutacji zostanie sporządzona lista zespołów zakwalifikowanych do 

Konkursu.  

11. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie Konkursu oraz przekazane Uczestnikom  

i Opiekunom drogą elektroniczną na wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe. 

12. Po zakwalifikowaniu się Zespołu do Konkursu, Zespół zobowiązany jest uczestniczyć do końca 

etapu, w którym bierze udział.  

13. W trakcie rozgrywki Zespół ma prawo zmienić Uczestników, o czym zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Organizatora drogą elektroniczną (e-mail: kciurka@revas.pl).  

W przypadku konieczności zmiany Opiekuna Zespołu, Uczelnia zobowiązana jest niezwłocznie 

poinformować Organizatora.   

14. W przypadku braku aktywności Zespołu (niepodejmowanie decyzji w określonych terminach), 

może on zostać usunięty z konkursu. 

 

IV. Organizacja Konkursu  

Konkurs składa się z trzech etapów: 

1. Etap I – Obowiązkowy webinar organizacyjny: 13.04.2023 r. 

2. Etap II – Rozgrywka eliminacyjna online: 17.04.2023r. – 21.05.2023 r. 

3. Etap III – Rozgrywka finałowa - stacjonarnie w Krakowie: 14.06.2023 r. 

 

V. Przebieg Konkursu  

Etap I Webinar organizacyjny (przez Internet)  

1. Termin webinaru: 13.04.2023 r. 

2. Czas trwania ok. 2 h. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu webinaru.  

4. Opiekunowie oraz Członkowie Zespołów zgłoszonych do Konkursu biorą udział  

w etapie I, podczas którego zapoznają się z zasadami Konkursu.  
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5. Webinar odbywa się online za pośrednictwem platformy komunikacyjnej. Wszystkie szczegółowe 

informacje dotyczące webinaru organizacyjnego zostaną przekazane Uczestnikom i Opiekunom 

zakwalifikowanych Zespołów. Podczas webinaru zostaną przedstawione podstawowe informacje 

organizacyjne (w szczególności: zasady, przebieg i terminy konkursu) oraz podstawowe zasady 

działania symulacji. 

 

Etap II – rozgrywka eliminacyjna (przez Internet)   

Czas trwania rozgrywki eliminacyjnej: 5 tygodni (17.04.2023r. – 21.05.2023r.) 

1. Studenci w ramach rozgrywki eliminacyjnej rywalizować będą korzystając z Branżowej Symulacji 

Biznesowej Revas  Biuro Podróży – wersja rozszerzona na tzw. wirtualnym rynku. 

2. Liczba rynków oraz liczba zespołów na poszczególnych rynkach będzie zależna od liczby zgłoszeń. 

3. Rozgrywka eliminacyjna składa się dwóch części: 

a. Sesja online na żywo z instruktorem (obowiązkowa 3-godzinna sesja online). Podczas 

sesji online Zespoły przejdą przez 2 rundy symulacji pod okiem certyfikowanego 

instruktora Revas. Sesja ta nie jest treningiem. Decyzje podejmowane przez Zespoły  

w czasie sesji online będą brane pod uwagę do rankingu. Obecność zespołu na sesji jest 

obowiązkowa (przynajmniej 1 Członek Zespołu musi być obecny i musi podejmować 

decyzje).  

b. Praca własna zespołów zgodnie z harmonogramem konkursu.  

4. Szczegółowy harmonogram obowiązkowych sesji online oraz rund decyzyjnych zostanie 

przekazany Zespołom przed rozpoczęciem etapu II. 

5. W trakcie trwania rozgrywki eliminacyjnej zostaną wyznaczone godziny konsultacji on-line  

z trenerem symulacji. 

6. Zespoły  będą oceniane na podstawie wyniku działalności ze skumulowanej karty wyników.  

W przypadku zespołów, które mają wynik działalności 0, pod uwagę będzie brany wynik 

ekonomiczny wirtualnej firmy.  

7. Do rozgrywki finałowej zostanie zakwalifikowanych 9 zespołów. Zasady wyłonienia finalistów 

zostaną przekazane przed rozpoczęciem etapu II. 

8. Lista zespołów, które wezmą udział w rozgrywce finałowej zostanie ogłoszona po zakończeniu 

ostatniej rundy decyzyjnej rozgrywki eliminacyjnej.  
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Etap III – Rozgrywka finałowa (Kraków) 

1. Czas trwania rozgrywki finałowej: 1 dzień (14 czerwca 2023). 

2. Miejsce rozgrywki finałowej: Krakowski Park Technologiczny w Krakowie, Podole 60, 30-394 

Kraków 

3. Rozgrywka finałowa będzie oparta na Branżowej Symulacji Biznesowej – Agencja Interaktywna – 

wersja rozszerzona. 

4. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem 

etapu III. 

5. Zespoły w ramach rozgrywki finałowej rywalizować będą na jednym konkurencyjnym rynku. 

6. Każdemu Zespołowi powinien towarzyszyć w rozgrywce finałowej Opiekun, który dokonał 

zgłoszenia. W trakcie rozgrywki finałowej studenci podejmują decyzje samodzielnie bez pomocy 

Opiekuna. Opiekun nie może pomagać członkom Zespołu, ani wpływać na podejmowane decyzje.  

7. Zespół, który dostał się do rozgrywki finałowej nie może zmienić swojego składu podczas 

rozgrywki finałowej. 

8. Zespół może wziąć udział w rozgrywce finałowej w niepełnym składzie (min.  1 członek  Zespołu, 

który został zgłoszony do konkursu na etapie rekrutacji).   

9. W przypadku odmowy udziału Zespołu w rozgrywce finałowej, do udziału zostanie zaproszony 

kolejny Zespół z rankingu. 

10. Zespoły  będą oceniane na podstawie wyniku działalności ze skumulowanej karty wyników.  

W przypadku zespołów, które mają wynik działalności 0, pod uwagę będzie brany wynik 

ekonomiczny wirtualnej firmy.  

11. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki finałowej oraz 

zostaną wręczone nagrody. 

12. Każdy Zespół w czasie rozgrywki finałowej zobowiązany jest do posiadania min. 1 własnego 

komputera przenośnego, z którego pomocą będzie mógł realizować rozgrywkę. 

13. W trakcie trwania rozgrywki finałowej Organizator zapewnia Uczestnikom konkursu dostęp do 

Internetu.  

14. Organizator nie zapewnia Uczestnikom konkursu: dojazdu do Krakowa, noclegu oraz wyżywienia.  

15. Bezpieczna organizacja wydarzenia jest najważniejszym celem i obowiązkiem Organizatora,  

w związku z czym mając na uwadze obowiązujące w dniach rozgrywki finałowej wytyczne 

dotyczące organizacji takich imprez Organizatorzy mogą stosować dodatkowe środki ochrony  

w szczególności w postaci nakazu noszenia maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu 

społecznego.  
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VI. Nagrody  

1. Dla finalistów Konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.  

2. Członkowie zespołu oraz opiekun zespołu, który zajmie I miejsce otrzymają dyplomy, medale oraz 

nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł każda oraz puchar dla uczelni. 

3. Członkowie zespołu oraz opiekun zespołu, który zajmie II miejsce otrzymają dyplomy, medale 

oraz nagrody rzeczowe o wartości ok. 300 zł każda oraz puchar dla uczelni. 

4. Członkowie zespołu oraz opiekun zespołu, który zajmie III miejsce otrzymają dyplomy, medale 

oraz nagrody rzeczowe o wartości ok. 100 zł każda oraz puchar dla uczelni. 

 

VII. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „Akademickie Mistrzostwa 

Menedżerskie” jest Revas sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrzesława Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów. 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

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), zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych), 

w celu przeprowadzenia oraz zapewnienia transparentności wyników Konkursu.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu na podstawie 

udzielonej zgody (art. 6 ust. 1) lit. a RODO).  

3. Organizator będzie zbierał następujące dane: 

a. Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, Uczelnia, Wydział, nr telefonu; 

b. Opiekunów: imię i nazwisko, adres e-mail, Uczelnia, Wydział, funkcja, nr telefonu; 

4. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, niemniej 

jednak stanowi warunek udziału w Konkursie. 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i Opiekuna 

oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne podanie do publicznej wiadomości (na 

stronie internetowej Konkursu oraz portalach społecznościowych Organizatorów, a także  

w mediach publicznych) imienia i nazwiska, nazwy wydziału i uczelni oraz wizerunku 

Uczestników i Opiekunów utrwalonego podczas udziału w Konkursie będzie udzielane drogą 

elektroniczną, podczas dokonywania zgłoszenia do Konkursu. 
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6. Złożenie oświadczenia nastąpi poprzez zaakceptowanie odpowiedniej zgody w linku zawartym  

w wiadomości e-mail.  

7. Uczestnicy konkursu oraz Opiekunowie mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania oraz usunięcia (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane muszą być przetwarzane z uwagi na 

wymogi prawne lub celem dochodzenia/ ustalenia/obrony przed ewentualnymi roszczeniami). 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 

w Konkursie. 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją konkursu mogą się 

skontaktować z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@revas.pl, 

w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Podczas trwania rozgrywki finałowej Konkursu oraz ogłoszenia wyników i wręczania nagród 

Organizator może wykonywać dokumentację fotograficzną (ujęcia statyczne i filmowe) w celach 

dokumentacyjno-promocyjnych. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie i nagrywanie oraz 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora wyłącznie w kontekście prowadzonego 

Konkursu, w tym między innymi poprzez umieszczenie zdjęć na swoich stronach oraz portalach 

społecznościowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w  Regulaminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kluczowych postanowień, natomiast mogą dotyczyć 

w szczególności terminów, harmonogramu lub organizacji poszczególnych etapów w związku  

z pojawieniem się okoliczności, których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć (np. siła 

wyższa, zagrożenie epidemiczne). 

4. Mając na uwadze zagrożenie epidemiczne, Organizator zastrzega, że organizacja Etapu III 

konkursu – rozgrywki finałowej może odbywać się w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi, 

komunikatorów lub platform komunikacyjnych do porozumiewania się na odległość. 

Szczegółowe informacje będą przekazywane uczestnikom wraz ze zmieniającą się sytuacją 

epidemiczną. 

 


