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Drużyna Flying Coders z gliwickiej firmy EUVIC znalazła się w Top 10 polskiej edycji 
konkursu technologicznego dla studentów Microsoft Imagine Cup organizowanego przez 
firmę Microsoft. 

W rywalizacji wzięli udział młodzi, utalentowani wynalazcy, programiści i designerzy. 
Drużyna z Gliwic w składzie: Michał Rosenbeiger, Michał Dybich i Jakub Plachta 
rywalizowali z najlepszymi zespołami z całego świata. Konkurs polegał na 
zaprezentowaniu pomysłu, który ułatwi codzienne życie, zmieni świat na lepsze lub 
podbije rynek gier. Najlepsi zyskali szansę na realizację swojego pomysłu. Konkurs składał 
się z trzech kategorii: Games (zaprojektuj grę, w którą zagra cały świat), Innovatoin 
(stwórz innowacyjną aplikację) oraz World Citizenship (zmień świat na lepsze). Drużyna z 
Gliwic walczyła w kategorii Games. 

– Pomysł na grę powstał spontanicznie. Zastanawiałem się, w jaki interesujący oraz
innowacyjny sposób połączyć grę planszową z grą na urządzenia mobilne. Nasza gra w
nowatorski sposób wykorzystuje telefony w rozgrywce planszowej - gra mobilna nie jest tu
rozszerzeniem gry planszowej, lecz niezbędnym elementem w całej grze,
najważniejszym źródłem zdobywania punktów – wyjaśnia Jakub Plachta.

Mimo braku zwycięstwa ekipa Flying Coders się nie poddaje. 



– Uważamy, że nasz projekt ma spory potencjał. Konkurs, szkolenia oraz spotkanie w 
głównej siedzibie firmy Microsoft były dla nas źródłem wielu nowych doświadczeń, wiedzy 
oraz motywacji. Było to bardzo ciekawe wydarzenie, które na każdego z nas wpłynęło 
pozytywnie. W przyszłym roku zamierzamy wystartować ponownie z nowym pomysłem –
zapewnia Jakub Plachta.

Konkurs Imagine Cup jest organizowany od 2003 r. Od tamtej pory wzięło w nim udział 
ponad 2 mln studentów. 

Grupa EUVIC to największa w Europie Środkowej federacja spółek IT. Firma powstała w 
2004 r. jako LGBS Polska Sp. z o.o. Działalność spółki opiera się m.in. o usługi związane z 
wytwarzaniem oprogramowania w technologiach firmy Microsoft, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiązań biznesowych, integracyjnych oraz mobilnych.  
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