
REGULAMIN PROGRAMU 
„ŻABKA FUTURE LAB” 

 
PREAMBUŁA 

 
  „Żabka Future Lab” to Program dla firm pragnących rozwijać swoje przedsiębiorstwo we 
współpracy z Grupą Żabka. Celem Programu jest wspieranie przez Organizatora 
podmiotów z Europy i Bliskiego Wschodu poprzez umożliwienie im doskonalenia 
innowacyjnych produktów lub usług oferowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 1. DEFINICJE 
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają 
 
Organizator 
Organizatorem Programu „Żabka Future Lab” jest Żabka Polska Sp. z oo o. z siedzibą w 
Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Strona | 2 Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642, 
z kapitałem zakładowym 113.215.000 zł w całości pokrytym, BDO: 000016909, NIP: 522-30-
71-241, REGON: 365388398, dalej zwany dalej Organizatorem. 
 
Żabka Future Lab / Program 
Program organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 
skierowanym przez Organizatora do Uczestników pragnących rozwijać swoją działalność 
w zakresie Obszarów Programu. 
 
Obszary programowe 
Obszary Programu obejmują następujące kategorie, do których Uczestnicy mogą 
zgłaszać swoje rozwiązania: 
 
Logistyka detaliczna i łańcuch dostaw: 
Przyszłość pracy: 
Przekształcenie Żabki w światowego lidera 
Konsument jutra 
Wielokanałowe doświadczenie w sprzedaży detalicznej 
 
Pełną listę obszarów można znaleźć na stronie www.zabkafuturelab.com. 
 
Uczestnik 
Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r. 
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim na podstawie wpisu do właściwego 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w tym państwie - który zgłosił chęć udziału w 
Programie na warunkach określonych w §3 niniejszego Regulaminu. 
 
Przepisy prawne 



Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia Programu „Żabka Future Lab”. 
 
Harmonogram programu 
Harmonogram, określający ramy czasowe Programu „Żabka Future Lab”, który jest 
publikowany przez Organizatora na stronie internetowej Programu: 
www.zabkafuturelab.com 
 
Aplikacja 
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy Uczestnika dostępny jest pod adresem 
https://www.f6s.com/zabka-future-lab-batch-1 
 

§ 2. ORGANIZACJA I CZAS TRWANIA PROGRAMU 
 
1. Celem Programu Żabka Future Lab jest rekrutacja, selekcja i akceleracja rozwiązań 
tworzonych przez start-upowe firmy lub zespoły, weryfikacja modeli biznesowych oraz 
sprawdzenie możliwości współpracy z Organizatorem poprzez zaoferowanie Uczestnikom 
Programu wsparcia mentoringowego. 
2. Maksymalna liczba uczestników Programu wynosi 5, przy czym maksymalna liczba 
uczestników biorących czynny udział w imieniu jednego zespołu powinna być 
ograniczona do nie więcej niż 3 osób; 
3. Program będzie prowadzony w okresie od 6 lutego 2023 roku do 14 czerwca 2023 roku 
na podstawie Harmonogramu Programu. Organizator ma prawo do wcześniejszego 
zakończenia procesu rejestracji. 
4. Zmiana Harmonogramu Programu dla swojej ważności nie wymaga zmiany 
Regulaminu i wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Harmonogramu 
Programu na stronie internetowej Programu: www.zabkafuturelab.com 
5. Organizator ma prawo do przedłużenia czasu trwania Programu (w tym 
Harmonogramu) lub jego odwołania. 

 
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie w terminie zgodnym z 
Harmonogramem Programu Zgłoszenia poprzez internetowy formularz rejestracyjny: 
https://www.f6s.com/zabka-future-lab-batch-1 
2. Formularz rejestracyjny udostępniany jest za pośrednictwem platformy F6s 
(https://www.f6s.com/terms). 
3. Aby wziąć udział w Programie, Uczestnik jest zobligowany:: 
a) prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego; 
b) załączyć plik pdf z prezentacją pitch deck zgłoszonego rozwiązania w danym Obszarze 
Programowym; 
c) zaakceptować postanowienia Regulaminu. 
4. Ponadto Uczestnik przesyłając Zgłoszenie potwierdza, że: 
a) posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do rozwiązania zgłoszonego do 
Programu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych; 
b) rozwiązanie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych i 
majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz nie jest wynikiem czynu nieuczciwej 
konkurencji, którego dopuścił się Uczestnik Programu w rozumieniu ustawy z dnia 16.1993 
o nieuczciwej konkurencji; 



c) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych w 
celu realizacji Programu, w tym publikowania imienia i nazwiska Uczestnika (osób 
działających w imieniu Uczestnika) na stronie internetowej Organizatora oraz w 
komunikacji prasowej i mailowej związane z Programem, 
d) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika 
(osób działających w imieniu Uczestnika) na potrzeby realizacji Programu, w tym 
kwalifikacji do kolejnych etapów Programu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w 
środkach masowego przekazu, w tym w w szczególności Internet, na polach eksploatacji 
wskazanych w treści art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, 
e) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora logotypu, imienia lub firmy 
Uczestnika na potrzeby Programu, w tym informacji o udziale w Programie, bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w środkach masowego przekazu, w tym w 
szczególności w Internecie, na polach eksploatacji określonej w art. 50 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
f) wyraża zgodę na informowanie w środkach masowego przekazu o szczegółach 
rozwiązania zgłoszonego do Programu. 
5. Niewypełnienie przez Uczestnika wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz 
niedołączenie wszystkich wymaganych Regulaminem dokumentów oznacza 
niedopełnienie formalności związanych ze Zgłoszeniem do Programu i skutkuje 
pozostawieniem kandydatury Uczestnika do Programu bez rozpatrzenia. 
6. Organizator potwierdzi otrzymanie Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. 
7. Jeden Uczestnik może zgłosić do Programu tylko jedno rozwiązanie w danym Obszarze 
Programu. Kolejne zgłoszenia tego samego Uczestnika w ramach tego samego Obszaru 
Programu nie będą rozpatrywane przez Organizatora i zostaną uznane za niezłożone. 
8. Organizator ma prawo w każdym czasie zweryfikować spełnianie przez Uczestnika 
warunków udziału w Programie, w szczególności poprzez weryfikację złożonych przez 
Uczestnika oświadczeń lub przesłanych przez Uczestnika dokumentów. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Programu w 
przypadku nieprzestrzegania prawa lub naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, w tym 
w szczególności w przypadku: 
a) niespełnienia warunków Programu określonych w Regulaminie; 
b) jeżeli Uczestnik dopuści się zachowania sprzecznego z prawem, dobrymi obyczajami 
lub stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji. 
10. Uczestnikami Programu nie mogą być: 
a) osoby, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo; 
b) osób, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dopuściły się naruszenia 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
c) pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne 
osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i realizację Programu. Przez 
członków rodziny rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające 
we wspólnym pożyciu. 
 
 
 

 



§ 4. HARMONOGRAM PROGRAMU 
 
1. Organizator udostępnia następujący Harmonogram Programu: 
a) 6 lutego 2023 r. – 15 marca 2023 r. – przyjmowanie Zgłoszeń, zgodnie z procedurą 
wskazaną w §3 Regulaminu; 
b) 24 marca 2023 r. – wybór przez Organizatora rozwiązań zgłoszonych przez Uczestników 
o największym potencjale rynkowym, charakteryzujących się innowacyjnością i 
skalowalnością. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia 
naboru w przypadku wyczerpania się liczby miejsc w programie; 
c) 27-28 marca 2023 r. – przeprowadzenie Pitch Day – 10 najlepszych rozwiązań zostanie 
przedstawionych Organizatorowi przez Uczestników; 
d) 03.04.2023 - 14.06.2023 - Program akceleracyjny, wsparcie Uczestników przez 
ekspertów Organizatora przy opracowaniu rozwiązania i ewentualnej współpracy z 
Organizatorem w kolejnych etapach. 
2. Bieżąca komunikacja pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem odbywać się będzie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail wskazane przez Uczestników w 
Zgłoszeniu. 
 
 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 
1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne. Organizator nie pobiera żadnych opłat za 
udział w programie, co dotyczy zarówno płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych, a 
także wszelkich form udziału w zyskach, które projekt może wygenerować lub udziału w 
prawach do projektu. 
2. W trakcie Programu każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do: 
A. rozwoju produktu biznesowego zgodnie z ustalonym indywidualnym planem, 
B. korzystania z wiedzy doradczej Mentorów w zakresie oferowanym przez Organizatora. 
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie zapewnia im zakwaterowania, 
wyżywienia, opieki medycznej ani komputerów osobistych w trakcie trwania Programu. 
Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania wyżej wymienionych usług we własnym 
zakresie. 
4. Organizator oświadcza, że wszelkie materiały i informacje przekazywane Uczestnikom 
przez Organizatora i ich przedstawicieli lub Mentorów w trakcie Programu mają charakter 
wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
Uczestnikom lub osobom trzecim w związku lub w wyniku wykorzystania przez 
Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Programu. 
5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 
A. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z udziałem w 
Programie, w odniesieniu do innych Projektów lub informacji poufnych udostępnionych 
przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że ich ujawnienie może naruszyć prawa innych 
Uczestników Programu lub Organizatora; Organizator może wymagać podpisania przez 
Uczestników umów o zachowaniu poufności pod rygorem wykluczenia z Programu lub 
jego dalszej części, 
B. aktywnie uczestniczyć w fazie akceleracji. Każdy Projekt powinien być reprezentowany 
przez co najmniej jednego Uczestnika, który wchodzi w skład zespołu danego Projektu; 
maksymalna liczba uczestników biorących czynny udział w imieniu jednego zespołu 
powinna być ograniczona do nie więcej niż 3 osób; 
C. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 



D. kwartalne raportowanie do Organizatora z postępów startupu – przez 2 lata od 
zakończenia programu. Raportowanie odbywa się w formie ankiet wysyłanych przez 
operatora na koniec każdego kwartału. 
6. Zgłaszając Projekt do Programu, Zgłaszający się Uczestnik udziela Organizatorowi 
wyłącznie w celach związanych z organizacją i promocją Programu, nieodpłatnie i na czas 
nieokreślony, licencji na wykorzystanie wszystkich elementów Projektu, w tym jego logo, 
oznaczenie strony internetowej lub inne oznaczenie identyfikujące dany Projekt lub jego 
twórców. 
7. Organizator, Mentorzy, Tutor i inni Uczestnicy Programu nie są uprawnieni do 
komercyjnego wykorzystania Projektu w całości lub jakiejkolwiek jego części bez 
uprzedniej pisemnej zgody twórców danego Projektu. 

 
§ 6. WSPÓŁPRACA 

 
1. Organizator może zaproponować każdemu Uczestnikowi podjęcie wspólnych działań 
biznesowych lub nawiązanie długotrwałych relacji biznesowych. 
2. Zakres wspólnych działań lub nawiązanie relacji biznesowej zostanie uzgodniony przez 
Uczestnika i Organizatora w odrębnej umowie zawieranej po zakończeniu Programu. 
 
 

§ 6. DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można się skontaktować pod adresem 
e-mail: iod@zabka.pl. 
3. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora w celu 
realizacji Programu oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego. 
4. Dla realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej niezbędne jest wyrażenie przez 
Uczestnika zgody na przetwarzanie niektórych niezbędnych danych podanych w 
Aplikacji. Brak podania tych danych uniemożliwia Uczestnikowi przystąpienie i udział w 
Programie. 
5. W zakresie zgód innych niż określone w ust. powyżej ich wyrażenie przez Uczestnika 
jest dobrowolne. 
6. Dane osobowe Uczestników mogą być – w ramach prawnie uzasadnionego interesu – 
przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył realizację niektórych czynności 
związanych z Programem, w tym pracownikom, współpracownikom, partnerom i 
kontrahentom Organizatora wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia Programu. 
7. Organizator uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych 
Uczestników, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
nim (np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego). 
8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora danych 
osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, w tym praw Uczestników w 
zakresie ich danych osobowych, znajdują się w dokumencie pt. Polityka Prywatności 
opublikowanym na stronie www.zabkafuturelab.com. 
 
 
 



 
 

§ 7. REKLAMACJE 
 
 
1. Reklamacje związane z przebiegiem Programu należy składać w formie wiadomości 
elektronicznej (e-mail). 
2. Wszelkie reklamacje związane z Programem będą rozpatrywane przez Organizatora, w 
terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia reklamacji. Decyzja Organizatora 
w sprawie reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej lub w inny sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa. 
2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, dane firmy, adres korespondencyjny 
Uczestnika oraz opis okoliczności będących podstawą reklamacji. 
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora reklamujący zostanie 
powiadomiony na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji. 
 
 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin uczestnictwa w Programie dostępny jest na stronie 
www.zabkafuturelab.com. 
2. Uczestnicząc w Programie Uczestnik potwierdza, że akceptuje wszystkie zasady 
zawarte w niniejszym Regulaminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie 
trwania Programu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywać od dnia 
ich ogłoszenia na stronie internetowej www.zabkafuturelab.com. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Programu w 
każdym czasie, po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie 
www.zabkafuturelab.com. 
5. Prawem właściwym dla przeprowadzenia Programu jest prawo polskie, niezależnie od 
siedziby Uczestnika. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu mają 
zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 919 - 921. 
7. Program nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy o grach 
hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 
8. Regulamin został sporządzony w wersji polskiej i angielskiej. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości wiążąca jest wersja polska. 
9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. 
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2023 roku. 

 


