REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY MODEL BIZNESOWY
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin [Regulamin Konkursu] określa zasady i warunki Konkursu na najlepszy
model biznesowy w Projekcie „Kreatywny Gdańsk. Biznes Na Start” 15 edycja projektu Biznes
na Start [Projekt].
2. Konkurs na najlepszy model biznesowy skierowany jest do Uczestników Projektu.
3. Konkurs jest jednoetapowy i obejmuje prezentację wszystkich modeli biznesowych podczas
eventu Elevator Pitch [Finaliści].
§2
ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA MODEL BIZNESOWY
Modele biznesowe planowanej działalności gospodarczej, opracowane wg wzoru przedstawionego
przez GFP Uczestnikom Projektu w trakcie szkoleń w ramach Projektu należy przesłać na adres
Koordynatorki Projektu e.glebko@inkubatorstarter.pl w terminie do dnia 19.06.2017 r. do godziny
09.00 (liczy się data i godzina wpływu modelu biznesowego do GFP). Złożenie modelu biznesowego i
jego prezentacja oraz udział w Elevator Pitch jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników Projektu.
§3
OCENA MODELI BIZNESOWYCH
1. Modele biznesowe i ich prezentacje zostają poddane ocenie dokonanej przez:
1.1 Jury oceniające Finalistów. Jury działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu
Konkursu i jest powoływane przez GFP.
2. Jury ocenia modele biznesowe Finalistów podczas wystąpienia w trakcie eventu Elevator Pitch.
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. w tym 5 minut na prezentację Finalisty oraz 5
minut na pytania Jury.
3. Jury przydzieli nagrody, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu Konkursu.

§4
KRYTERIA OCENY KONKURSU NA NAJLEPSZY MODEL BIZNESOWY
1. Ocena Finalistów odbędzie się podczas eventu Elevator Pitch w dniu 23.06.2017 r. o godzinie
16.30. Jury oceni potencjał rynkowy danego modelu biznesowego oraz predyspozycje
przedsiębiorcze Finalistów . Decyzja Jury zostanie podjęta podczas obrad, które odbędą się
bezpośrednio po prezentacji Finalistów.

§5
Jury
1. W skład Jury wchodzi od trzech do sześciu członków. Ostateczną ilość członków Jury określa
GFP. Posiedzenie Jury zwołuje GFP zawiadamiając członków Jury o dacie, godzinie i miejscu
posiedzenia co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie zostanie przesłane
drogą elektroniczną na adresy e-mailowe podane odrębnie. Członek Jury, który z ważnych
powodów musi zrezygnować z pracy w Jury, jest zobowiązany do powiadomienia o tym GFP z
co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem od chwili otrzymania zawiadomienia o
posiedzeniu.
2. GFP może powołać w miejsce członków Jury, którzy złożyli rezygnację, nowych członków tak,
by Jury liczyła co najmniej trzech członków.
3. Dokonanie oceny pomysłów na biznes oraz ich prezentacji przez poszczególnych członków Jury
nastąpi zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w niniejszym Regulaminie Konkursu. Każdy z
członków Jury wypełnia kartę oceny pomysłu na biznes. Na jej podstawie Jury wyłoni trzy
najlepsze pomysły na biznes.
§6
WYNIKI OCENY KONKURSU NA NAJLEPSZY MODEL BIZNESOWY
1. Lista Finalistów zostanie podana do publicznej wiadomości w trakcie eventu Elevator Pitch,
który odbędzie się w dniu 23.06.2017r. oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Projektu www.biznesnastart.pl.
2. Pośród Finalistów Jury przydzieli następujące nagrody :
2.1 Miejsce I – uczestnictwo w procesie Inkubacji projektu Kreatywny Gdańsk. Biznes na start
(warunkiem jest założenie działalności do dnia 09.07.2017r. na terenie Miasta Gdańsk),
2 godzinne doradztwo indywidualne z wybranym mentorem;
2.2 Miejsce II – uczestnictwo w procesie Inkubacji projektu Kreatywny Gdańsk. Biznes na start
(warunkiem jest założenie działalności do dnia 09.07.2017r. na terenie Miasta Gdańsk),
2 godzinne doradztwo indywidualne z wybranym mentorem;
2.3 Miejsce III – uczestnictwo w procesie Inkubacji projektu Kreatywny Gdańsk. Biznes na start
(warunkiem jest założenie działalności do dnia 09.07.2017r. na terenie Miasta Gdańsk),
2 godzinne doradztwo indywidualne z wybranym mentorem;
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: Gdańska
Fundacja Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk oraz na stronie internetowej
Projektu www.biznesnastart.pl
2. Niniejszy Regulamin Konkursu może ulegać zmianom, które zostają podane do wiadomości
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór karty oceny pomysłu na biznes

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY OCENY POMYSŁU NA BIZNES

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Członka JURY

………………………………………………………………………………..
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*Osoba dokonująca oceny merytorycznej podpisuje deklarację poufności i bezstronności.

…………………………………………
Podpis oceniającego

