Regulamin udziału w Programie
„Wystartuj z nami – kieruj się na biznes!”
(III edycja)
Regulamin określa zasady udziału w Programie „Wystartuj z nami – kieruj się na biznes”
Organizator: Słupski Inkubator Technologiczny (skrót :SIT) zarządzany
przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (skrót: PARR S.A)
Cel Programu: promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich
do wiązania swojej przyszłości z własnym biznesem.
Miejsce realizacji: Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13b , 76-200 Słupsk

I.

Warunki Programu i zasady udziału

1. Udział w programie jest bezpłatny.
2. Program finansowany ze środków własnych PARR S.A.
3. Ilość miejsc w programie jest ograniczona. Maksymalnie 60 uczestników.
4. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w Słupsku.
4. Program składa się z warsztatów oraz z Gali Finałowej podczas której, będą prezentowane pomysły
biznesowe, będące przedmiotem pracy podczas warsztatów.
5. Nie dopuszcza się możliwości prezentowania podczas Gali pomysłu biznesowego, który był już
przedstawiany na Gali w poprzednich edycjach Programu.
6. Nie dopuszcza się możliwości prezentowania podczas Gali pomysłu biznesowego, który nie był
analizowany i omawiany podczas warsztatów.
7. Dla Zespołu, którego pomysł zostanie najwyżej oceniony przez Komisje Konkursową jest przewidziana
nagroda.
II. Zakres merytoryczny
Program podzielony jest na dwa etapy:
1. Warsztaty grupowe – 4 spotkania (po 4 godz. dydaktyczne każde)
2. Gala Finałowa – prezentacja pomysłów przed Komisją Konkursową i ocena pomysłów
Warsztaty: tematyka
a)
b)
c)
d)

Warsztat z zakresu kreatywności – Pomysł jak go szukać ? Jak weryfikować?
Modele biznesowe - Jak dobrać odpowiedni?
Twórcze rozwiązywanie problemów – Projektujemy innowacyjne pomysły
Sesje pitchingowe w praktyce – Sprzedajemy nasz model biznesowy

Warsztaty są połączone ze spotkaniami z osobami ze świata biznesu, którzy dzielą się swoimi
doświadczeniami w tworzeniu własnych firm.
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Gala Finałowa: prezentacja pomysłu przed Komisją Konkursową
a) przedstawienie pomysłu z udziałem prezentacji multimedialnej przez Zespół Pomysłodawców
w czasie maksymalnie 7 min.
b) członkowie Komisji Konkursowej (5 osób) zadają uczestnikom pytania (maksymalnie po 3
pytania od każdego Członka Komisji) dotyczące prezentowanego pomysłu biznesowego.
c) dopuszcza się możliwość zadawania pytań przez publiczność (maksymalnie 2 pytania do
Zespołu)

Warunkiem prezentacji pomysłu w czasie Gali jest dostarczenie końcowej wersji prezentacji na 5
dni przed Galą.

Kryteria oceny pomysłów: skala oceny 0-4
1. Pomysłowość samego przedsięwzięcia- unikalność, oryginalność:
bardzo niska (0 pkt.) – niska (1 pkt.) – przeciętna (2 pkt.) – wysoka (3 pkt.) – bardzo wysoka (4 pkt.)
2. Potencjał rynkowy pomysłu, prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego, możliwość wdrożenia
na rynek:
bardzo niskie ( 0pkt.) – niskie (1pkt.) – średnie (2 pkt.) – wysokie (3 pkt.) – bardzo wysokie (4 pkt.)
3. Efektywność przedsięwzięcia: rentowność, zwrot z kapitału, płynność finansowa:
bardzo niska (0 pkt.) – niska (1 pkt.) – średnia (2 pkt.) – wysoka (3 pkt.) – bardzo wysoka (4 pkt.)
4. Oryginalność samego wstąpienia i zaangażowanie w prezentacje:
bardzo niskie (0 pkt.) – niskie (1 pkt.) – przeciętne (2 pkt.) – wysokie (3 pkt.) – bardzo wysokie (4 pkt.)
III. Zgłoszenia do programu
1. Aby dokonać zgłoszenia uczniów do programu konieczne jest wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.sit.slupsk.pl i przesłanie go na adres:
sit@sit.slupsk.pl.
2. Warunkiem przyjęcia do Programu jest przedstawienie w formularzu zgłoszeniowym wstępnego
pomysłu/pomysłów na biznes, które będą dopracowywane przez Zespoły w trakcie warsztatów.
3. Pomysł biznesowy może być zmodyfikowany bądź może ulec zmianie na etapie pierwszych
warsztatów (I warsztat- Pomysł-jak go szukać jak weryfikować). Ewentualną zmianę pomysłu,
znaczącą modyfikację należy zgłosić prowadzącemu na drugich warsztatach.
4. Jedna Placówka Oświatowa może zgłosić maksymalnie 10 uczniów.
5. Jedna Placówka może zgłosić maksymalnie 2 pomysły biznesowe.
6. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w Programie, mają Placówki Oświatowe, które nie brały
wcześniej udziału w Programie.
7. W programie mogą brać udział uczniowie, którzy nie korzystali wcześniej z tej formy wsparcia
realizowanej przez Słupski Inkubator Technologiczny. Stosowne oświadczenie będące załącznikiem nr 2
do Regulaminu składa Opiekun zgłaszanego Zespołu a potwierdza Dyrektor Szkoły.
8. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników, o możliwości
uczestnictwa będzie decydować pkt. 6, w drugiej kolejności wstępna ocena pomysłu biznesowego
przedstawionego w formularzu zgłoszeniowym.
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9. Podpisanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację przez opiekuna grupy
postanowień Regulaminu i zobowiązanie do uczestnictwa Zespołu/Zespołów we wszystkich etapach
Programu.
10. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 17.04.2019r.
11. Warsztaty odbywają się według ustalonego harmonogramu, który dostępny jest na stronie
www.sit.slupsk.pl. SIT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

IV. Inne postanowienia organizacyjne
1. Uczestnicy Programu przebywają pod stałym nadzorem opiekunów.
2. Uczestnicy muszą stosować się do poleceń osób prowadzących warsztaty.
3. Za bezpieczeństwo uczestników warsztatów w SIT, odpowiedzialność prawną ponoszą opiekunowie
grupy, którzy w trakcie zajęć dyscyplinują uczestników.
4. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania warsztatów lub zmiany terminów po wcześniejszym
powiadomieniu o tym przez ogłoszenie na stronie www.sit.slupsk.pl oraz powiadomienie opiekuna
uczestników, który dokonał zgłoszenia.
5. Opiekun grupy jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o rezygnacji Uczestników
z udziału w Programie.
6. W trakcie trwania warsztatów przez Organizatora może być wykonywana dokumentacja fotograficzna
i/lub filmowa z udziałem uczestników biorących udział w warsztatach. Dokumentacja prowadzona jest
w celach promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem zajęć, a informacje mogą być
zamieszczane na portalu społecznościowym/Facebooku Słupskiego Inkubatora Technologicznego:
www.facebook.com/sit.slupsk/
7. PARR S.A. zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego
Regulaminu.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do programu - wzór
2. Oświadczenie zgłaszającego.

Zatwierdził: Ewa Krzaczkowska
Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego
Słupsk dnia 28.02.2019r.
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