2017

2018

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU
Fundchaser CZE s.r.o., Kališnická 2889/18, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČO: 04492617 (dále jen
„přislibující nebo hodnotitel nebo pořadatel“) vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 2887a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním ceny
za nejlepší výkon s názvem Soutěž a Podnikej (dále jen jako „soutěž“).
Účel a smysl veřejného příslibu je najít a odměnit nejlepší podnikatelské záměry osob, ucházejících se o vypsané ceny. Soutěž není zaměřena na non profit projekty a projekty charitního rázu.
Tento veřejný příslib je vyhlášen dnem 1. 5. 2017.
DŮLEŽITÉ: Veškerá komunikace, neurčená těmito pravidly, bude probíhat formou emailových
zpráv zaslaných na email přislibujícího: info@soutezapodnikej.cz.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Osoby, ucházející se o vypsané ceny (dále jen jako „soutěžící“), předloží soutěžní příspěvek ve
formě podnikatelského záměru (dále jen jako „soutěžní příspěvek“), který nebyl soutěžícím dosud
komerčně realizován, případně na něm soutěžící nepracuje déle než 18 měsíců před podáním přihlášky
do soutěže, což čestně prohlašuje souhlasem s těmito pravidly. Po ukončení soutěže nebo v jejím
průběhu soutěžící může, ale nemusí, soutěžní příspěvek realizovat na trhu. Za správnost tvrzení
soutěžícího nenese pořadatel odpovědnost.
Soutěž je teritoriálně omezena na území České republiky. Jednotlivá kola budou probíhat ve
vybraných městech. A to konkrétně v lokalitách uvedených na webových stránkách soutěže.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby starší 15 let nebo soutěžní týmy,
ve kterých všichni členové dovršili 15 let nejpozději dne 30. 9. 2017.
V průběhu soutěže se osoby v soutěžních týmech nemohou měnit.
Soutěžícím může být občan České republiky i zahraniční osoba.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Přihláška musí bezpodmínečně obsahovat tyto údaje:
Jméno
Příjmení
Email
Telefon
Jméno školy
Popis nápadu – obsahující vlastní problém a nástin jeho řešení
Popis motivace vedoucí k práci na projektu a přihlášení do soutěže
Prohlášení o věku
Souhlas s podmínkami soutěže
Nebude-li soutěžící splňovat výše uvedené předpoklady, bude tento soutěžící vyhodnocen
přislibujícím, jakožto soutěžící, který nesplnil podmínky soutěže.

PRŮBĚH SOUTĚŽE
REGISTRACE
DOSOUTĚŽÍCÍCH
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VYHODNOCENÍ
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soutěže, které jsou obsaženy v tomto vyhlášení. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů pro
účely této soutěže, přičemž s těmito údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Podáním přihlášky soutěžící souhlasí
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REGIONÁLNÍ KOLO
přihlášení do soutěže. V případě nezletilých studentů je vyžadován s výše uvedeným souhlas jejich
zákonného zástupce.

Regionální část soutěže probíhá na území celé České republiky. Regionální část soutěže se

probíhat na 8 předem určených místech a to v rámci celé České republiky. Vítězové regionální
- části

PŘÍPRAVNÁ ČÁST

V případě, že soutěžící obdrží kladné vyjádření o postupu do regionální části soutěže, bu
společně s tímto vyjádřením zaslán harmonogram a plán jak dále postupovat.
Soutěžící bude propojen s příslušnými mentory a bude s jejich pomocí dále rozpracováv
soutěžní příspěvek.
Každý soutěžící/soutěžní tým má v rámci regionální části soutěže nárok na podporu m
v rozsahu: 10 – 16 hodin. Přesný rozsah určí mentor po dohodě se soutěžícím.
Na rozpracování soutěžního příspěvku mají soutěžící čas v termínu od 10. 10. 2016 do 3. 1
včetně. Nejpozději do 23:59 hodin, dne 3. 12. 2016 zašlou soutěžící prezentační verzi svého sout

REGIONÁLNÍ KOLO
Regionální část soutěže probíhá na území celé České republiky. Regionální část soutěže se
skládá z části přípravné a z regionálního finále. Završením regionální části jsou regionální finále, která
budou probíhat na 6 předem určených místech, a to v rámci celé České republiky. Vítězové regionální
části postupují do celostátního finále.

PŘÍPRAVNÁ ČÁST
V případě, že soutěžící obdrží kladné vyjádření o postupu do regionální části soutěže, bude mu
společně s tímto vyjádřením zaslán harmonogram a plán jak dále postupovat.
Přípravná část se dělí na část první, kdy soutěžící pracují na svém projektu sami, a to tak aby jej
připravili pro práci s mentorem. Po splnění první části přípravné fáze bude soutěžící v rámci druhé části
přípravné fáze propojen s příslušným mentorem a bude s jeho pomocí dále rozpracovávat svůj soutěžní
příspěvek. Soutěžící, kteří v samostatné práci nevypracují zadané úkoly a ani nevyvinou žádnou snahu
o komunikaci s přislibujícím za účelem konzultace jak úkoly zpracovat, nebudou vpuštěni do další fáze
soutěže.
Každý soutěžící/soutěžní tým má v rámci regionální části soutěže nárok na podporu mentora
v rozsahu: 10 – 16 hodin. Přesný rozsah určí mentor po dohodě se soutěžícím.
Na rozpracování soutěžního příspěvku mají soutěžící čas v termínu od 18.10.2017 do 9.12.2017
včetně. Nejpozději do 23:59 hodin dne 9. 12. 2017 zašlou soutěžící prezentační verzi svého soutěžního
příspěvku pro jednotlivé regionální finále.
Soutěžící zašlou prezentační verzi svého soutěžního příspěvku na email:
projekty@soutezapodnikej.cz. V případě většího souboru, který nebude možné odeslat emailem, má
soutěžící povinnost o tom do dne 9. 12. 2017 písemně informovat přislibujícího.

FINÁLOVÁ KOLA REGIONÁLNÍ ČÁSTI
Jednotlivá finálová kola regionální části se uskuteční ve vybraných městech, a to městech
uvedených v harmonogramu soutěže.
Každý soutěžící bude ze strany přislibujícího vyzván emailem, kde mu bude sděleno kdy a kam
se má na finálové kolo regionální části dostavit. Lokality budou voleny s ohledem na bydliště
soutěžícího. Lokality konání jsou také uvedeny na příslušném webu soutěže. Finálová kola budou
probíhat v rozmezí 9:00 až 15:00.
Soutěžící či zástupce soutěžících, který se účastní v podobě týmu, se dostaví nejpozději v 9:15 ke
stolům poroty a zde si vylosují své pořadí při prezentaci soutěžního příspěvku. Začátek hodnocení
soutěžních týmů je stanoven na 10:00.

Každý ze soutěžních týmů má na prezentaci svého soutěžního příspěvku vyhrazeno 8 minut.
Soutěžící bude v čase 7 minut a 30 vteřin upozorněn na blížící se konec limitu. Po uplynutí 8 minut bude
soutěžícímu dovoleno dokončit větu. Další pokračování v prezentaci nebude již možné.
Po prezentaci všech soutěžních příspěvků vyhodnotí přítomná porota soutěžícího/soutěžní
tým, který se umístil na třetím, druhém a prvním (postupovém místě do celostátní části soutěže) místě.
Po vyhlášení výsledků obdrží vítězní soutěžící ceny a postupující soutěžící obdrží upřesňující
informace o celostátní části soutěže.

FORMA PREZENTAČNÍ VERZE SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU
Powerpointová prezentace o maximálním rozsahu 20 oken,doporučený počet oken je 7
Český jazyk – možnost dvoj a více jazyčnosti je povolena
V případě videa, musí být jeho délka maximálně 3 minuty
Maximální velikost 2000 Mb
Video, které má být součástí prezentace si musí každý soutěžící přinést na příslušné finálové kolo sám, a to na svou vlastní odpovědnost. Soutěžící je povinen před zahájením, či v průběhu příslušného finálového kola video na požádání ukázat přislibujícímu ke zhodnocení nezávadnosti jeho obsahu.
V případě, že prezentační verze soutěžního příspěvku nebude ve výše určené formě nebo
bude obsahovat vulgární, rasistický či jinak nevhodný obsah, nemusí být soutěžící, jenž ji vytvořil, připuštěn do regionálního finále.

DOPORUČENÝ OBSAH PREZENTAČNÍ VERZE SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU
Představení stěžejní myšlenky soutěžního příspěvku a problému, který řeší
Ověření existence problému
Rozbor situace na trhu s daným produktem nebo jemu podobnými
Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody
Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat
Nástin realizace či výroby produktu
Základní marketing a propagace produktu
Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, Česká republika, zahraničí...)
Financování produktu nebo služby a jeho základní zdroje
Analýza rizik podnikatelské aktivity
Nástin dalšího vývoje a postupu
Společenský přínos

CELOSTÁTNÍ ČÁST SOUTĚŽE
Celostátní část soutěže probíhá za účasti soutěžících, kteří postoupili z prvního místa finálových
kol regionální části. Celostátní část soutěže se skládá z části přípravné a z celostátního finále. Završením
celostátní části je celostátní finále, které bude probíhat v Praze. Vítěz celostátní části získá hlavní cenu
soutěže Soutěž a Podnikej.

PŘÍPRAVNÁ ČÁST
V případě, že soutěžící obdrží kladné vyjádření o postupu do celostátní části soutěže, bude mu
následně po ukončení všech finálových kol regionální části zaslán harmonogram a plán, jak dále postupovat.
Každý soutěžící/soutěžní tým má v rámci celostátní části soutěže nárok na podporu mentora
v rozsahu: 8 – 12 hodin. Přesný rozsah určí mentor po dohodě se soutěžícím. Soutěžící bude propojen s
příslušnými mentory a bude s jejich pomocí dále rozpracovávat svůj soutěžní příspěvek. Přislibující
neodpovídá za komunikaci mezi soutěžícím a mentorem či mentory.
Na rozpracování soutěžního příspěvku mají soutěžící čas v termínu od 22. 12. 2017 do 18. 1. 2018
včetně. Nejpozději do 23:59 hodin dne 18. 1. 2017 zašlou soutěžící prezentační verzi svého soutěžního
příspěvku pro celostátní finále. V případě, že soutěžící prezentaci nezašlou ve výše uvedeném termínu,
budou prezentovat dle poslední zaslané verze, která byla zaslána v termínu. Pokud nebude zaslána
žádná prezentace, budou soutěžící prezentovat bez prezentace.
Soutěžící zašlou prezentační verzi svého soutěžního příspěvku na email:
projekty@soutezapodnikej.cz. V případě většího souboru, který nebude možné odeslat emailem, má
soutěžící povinnost o tom do dne 18. 1. 2017 písemně informovat přislibujícího.

FINÁLOVÉ KOLO CELOSTÁTNÍ ČÁSTI
Finálová kola celostátní části se uskuteční v Praze. Lokalita konání je také uvedena na příslušném
webu soutěže. Každý soutěžící bude ze strany přislibujícího vyzván emailem, kde mu bude sděleno kdy
a kam se má na finálové kolo celostátní části dostavit.
Finálové kolo bude probíhat v rozmezí 9:00 až 15:00. Soutěžící či zástupce soutěžících, kteří se
účastní v podobě týmu, se dostaví nejpozději v 9:15 ke stolům poroty a zde si vylosují své pořadí při
prezentaci soutěžního příspěvku. Začátek hodnocení soutěžních týmů je stanoven na 10:00.
Každý ze soutěžních týmů má na prezentaci svého soutěžního příspěvku vyhrazeno 8 minut.
Soutěžící bude v čase 7 minut a 30 vteřin upozorněn na blížící se konec limitu. Po uplynutí 8 minut bude
soutěžícímu dovoleno dokončit větu. Další pokračování v prezentaci nebude již možné.

Po prezentaci všech soutěžních příspěvků vyhodnotí přítomná porota soutěžícího/soutěžní
tým, který se umístil na třetím, druhém a prvním místě celostátní části soutěže. Po vyhlášení výsledků
obdrží vítězní soutěžící ceny a soutěžící, který celou soutěž vyhrál, obdrží upřesňující informace
ohledně hlavní ceny.
Podmínkou pro obdržení první ceny v celostátním kole soutěže - obchodní cesty do Chicaga, je
znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. V případě, že výherce celostátního kola tuto podmínku nesplňuje, výhra je postoupena dalšímu soutěžícímu z celostátního finále, který tuto podmínku
splňuje. Jazykovou úroveň je výherce povinen prokázat certifikátem, popřípadě jinou prokazatelnou
formou. Výše uvedené reflektuje podstatu první ceny, která je realizována v anglickém jazyce.

FORMA PREZENTAČNÍ VERZE SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU
Powerpointová prezentace o maximálním rozsahu 20 oken,doporučený počet oken je 7
Český jazyk – možnost dvoj a více jazyčnosti je povolena
V případě videa, musí být jeho délka maximálně 3 minuty
Maximální velikost 2000 Mb
Video, které má být součástí prezentace si musí každý soutěžící přinést na příslušné finálové kolo sám, a to na svou vlastní odpovědnost. Soutěžící je povinen před zahájením, či v průběhu příslušného finálového kola video na požádání ukázat přislibujícímu ke zhodnocení nezávadnosti jeho obsahu.
V případě, že prezentační verze soutěžního příspěvku nebude ve výše určené formě nebo
bude obsahovat vulgární, rasistický či jinak nevhodný obsah, nemusí být soutěžící, jenž ji vytvořil, připuštěn do celostátního finále.

DOPORUČENÝ OBSAH PREZENTAČNÍ VERZE SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU
Představení stěžejní myšlenky soutěžního příspěvku a problému, který řeší
Ověření existence problému
Vyhodnocení trhu a míry předpokladu úspěchu produktu nebo služby
Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat
Popis realizace či výroby produktu
Definice trhu, kde bude produkt nebo služba poprvé uveden/a na trh
Způsob a uvedení produktu na trh
Distribuce, zabezpečení odbytu produktu
Marketing a propagace produktu
Financování produktu nebo služby a jeho zdroje
Organizace řízení a personální zajištění
Organizační struktura firmy
Podnikatelský plán na příštích 6 měsíců
Rozpočet soutěžního příspěvku na 12 měsíců
Rozpracovaný společenský přínos

CENY
CENY V REPUBLIKOVÉM KOLE
Soutěžícím, kteří splní podmínky uvedené v tomto veřejném příslibu a budou mezi prvními třemi
nejlepšími vyhlášenými soutěžícími v celostátní části soutěže, budou uděleny tyto ceny:
1. MÍSTO
Obchodní cesta do Chicaga
Startup balíček v hodnotě 120.000,-Kč
Networking a jak jej využít
2. MÍSTO
Startup balíček v hodnotě 75.000,-Kč
6-ti měsíční členství v podnikatelském inkubátoru
Networking a jak jej využít
3. MÍSTO
Startup balíček v hodnotě 35000,-Kč
3 měsíční členství v podnikatelském inkubátoru
Networking a jak jej využít

CENY V REGIONÁLNÍM KOLE
Soutěžícím, kteří splní podmínky uvedené v tomto veřejném příslibu a budou mezi prvními třemi
nejlepšími vyhlášenými soutěžícími ve finálových kolech regionální části soutěže, budou uděleny tyto
ceny:
1. MÍSTO
Seminář: Marketing a branding
Dvouhodinová konzultace s expertem v oboru
Osm konzultačních hodin
2. MÍSTO
Seminář: Start podnikání legálně
Pět konzultačních hodin
3. MÍSTO
Tři konzultační hodiny
Ceny ve formě seminářů apod. budou organizovány v místech konání finálových kol, a to
konkrétně v Brně, Olomouci a Praze.
Ceny ve formě konzultačních hodin mohou být vybrány buď osobně nebo pomocí online
nástrojů, jako je například Skype, podle potřeby osoby, dodávající konzultace výherci. Forma konzultací
bude vždy probíhat po domluvě s konzultujícím, který má také v dané věci rozhodující slovo.

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
ZPŮSOB HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V REGIONÁLNÍM KOLE
Do celostátní části soutěže postupuje z každého regionálního kola soutěžní příspěvek, který
dosáhne nejvíce bodů. Na druhém místě se umístí příspěvek s druhým nejvyšším počtem bodů v
příslušném regionálním kole a taktéž na třetím místě se umístí příspěvek s třetím nejvyšším počtem
bodů v příslušném regionálním kole.
Soutěžní příspěvek může získat maximálně 180 bodů. Jednotlivý porotce může udělit
maximálně 60 bodů.
Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen třemi porotci. Bodové hodnocení bude vypočteno
součtem obdržených bodů od každého z porotců.
V případě rovného počtu bodů u dvou a více příspěvků, a to na jakémkoliv hodnoceném místě,
je rozhodující vyšší počet bodu v níže uvedených kategoriích. Jako první je rozhodující počet bodů
v kategorii a.), dále poté b.), dále c.), dále d.), dále e.) a následně f.).
V případě, že i po výše uvedeném zohlednění počtu bodů za jednotlivé kategorie zůstane
rovnost bodů u dvou nebo více příspěvků, a to na jakémkoliv hodnoceném místě, budou příspěvky se
stejným počtem bodů ohodnoceny přislibujícím, a to ve formě jednoho rozhodujícího bodu, který
přislibující udělí.
A) KOMPLEXNOST ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
1 bod
4 body
7 bodů
10 bodů

nekonkrétní projektový záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
chybí nebo je neúplná některá jeho část
kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy projektového plánu
všechna tvrzení jsou doložena zdroji nebo provedenou analýzou

B) REÁLNOST REALIZACE ZÁMĚRU
1 bod
4 body
7 bodů
10 bodů

způsob realizace zcela chybí
způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu
takto provést

C) ORIGINALITA PROJEKTU
1 bod
4 body
7 bodů
10 bodů

zcela neoriginální projekt
projekt sice není originální, ale vnáší nový pohled
projekt sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
originální nebo inovativní projekt

D) POTENCIÁL ROZVOJE
1 bod
4 body
7 bodů
10 bodů

chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj
nepředpokládá
kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)

E) FINANČNÍ ASPEKTY PROJEKTU
1 bod
4 body
7 bodů
10 bodů

projekt vyžaduje velké vstupní náklady a nepředstavuje reálné možnosti zisku
projekt nevyžaduje velké vstupní náklady, ale nepředstavuje reálné možnosti zisku
projekt obsahuje funkční finanční plán ale nepředstavuje podloženou možnost zisků
projekt obsahuje funkční finanční plán a představuje podloženou možnost zisků

F) CELKOVÝ DOJEM SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU
1 bod
5 bodů
10 bodů

velmi malý, soutěžní příspěvek porotce nezaujal jako celek
dobrý, soutěžní příspěvek je vnímám porotcem jako přínosný
velmi vysoký, soutěžní příspěvek porotce intenzivně zaujal

Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky
nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého
příspěvku na jeho e-mail: student@soutezapodnikej.cz.

HODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
Soutěžní příspěvek může získat maximálně 300 bodů. Jednotlivý porotce může udělit
maximálně 60 bodů.
Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen pěti porotci. Bodové hodnocení bude vypočteno
součtem obdržených bodů od každého z porotců. V případě rovného počtu bodů u dvou a více
příspěvků, a to na jakémkoliv hodnoceném místě je rozhodující vyšší počet bodu v níže uvedených
kategoriích. Jako první je rozhodující počet bodů v kategorii a.), dále poté b.), dále c.), dále d.), dále e.) a
následně f.).
Ve finále celostátní části soutěže hodnotí odborná porota dle stejných kritérií jako v regionálním
finále soutěže.
Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno součtem získaných bodů od
každého porotce. V případě rovného počtu bodů u dvou a více příspěvků, a to na jakémkoliv hodnoceném místě je rozhodující vyšší počet bodu v níže uvedených kategoriích. Jako první je rozhodující
počet bodů v kategorii a.), dále poté b.), dále c.), dále d.), dále e.) a následně f.).

V případě, že i po výše uvedeném zohlednění počtu bodů za jednotlivé kategorie zůstane
rovnost bodů u dvou nebo více příspěvků, a to na jakémkoliv hodnoceném místě, budou příspěvky se
stejným počtem bodů ohodnoceny ještě přislibujícím, a to ve formě jednoho rozhodujícího bodu, který
přislibující udělí.
Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.
Druhé místo obsadí příspěvek s druhým nejvyšším počtem bodů a třetí místo obsadí příspěvek s třetím
nejvyšším počtem bodů.

POROTCI
Jednotlivá finálová kola regionální části probíhají za účasti tří porotců a finále celostátní části
probíhá za účasti pěti porotců. Jednotliví porotci hodnotí soutěžní příspěvky soutěžících, a to systémem
popsaným u jednotlivých částí soutěže.
Porotci jsou ustanoveni do jednotlivých porot náhodně, pouze s ohledem na co nejširší odborný
záběr poroty.
Všichni porotci hodnotí soutěžní příspěvky na základě objektivních kritérií uvedených v těchto
pravidlech. V případě, že tato kritéria nebudou dostačující k rozhodnutí o umístění soutěžících, a to
zejména v případě stejného počtů bodů, může přislibující udělit 1 mimořádný bod soutěžícímu, který se
umístil na nerozhodném místě, a to dle jeho uvážení a tím rozhodnout o jeho pořadí.
Porota má právo vznášet otázky směrem k soutěžícím.
Rozhodnutí poroty není přezkoumatelné a soutěžící se vstupem do této soutěže zavazuje respektovat její rozhodnutí. Toto neplatí ve zvlášť evidentních případech nekompetentnosti poroty. V těchto
případech může soutěžící vznést písemnou stížnost, a to nejpozději do ukončení příslušného finálového
kola. O případné stížnosti rozhoduje přislibující, a to taktéž do doby ukončení příslušného finálového
kola.

MENTOŘI
Osoba, podílející se na soutěži v roli mentora, je osobou nezávislou a vybranou s ohledem na její
profesní a životní kvality a zkušenosti. Účelem mentora je vést soutěžící a radit jim s přípravou a realizací
jejich soutěžních příspěvků.
Každý soutěžící nebo soutěžní tým má nárok na pomoc mentora, a to ve výše uvedeném počtu
hodin pro každou část soutěže. Komunikace s mentorem a konzultace soutěžních příspěvků probíhají
pomocí komunikace na dálku a také pomocí osobní schůzky.
Soutěžící má nárok, aby minimálně 3 konzultační hodiny proběhly osobně, a to v místě předem
domluveném s mentorem.
Jednotliví mentoři budou soutěžícím přiděleni na základě klíče zohledňující místní příslušnost
mentora a jeho kvalifikaci pro daný problém. Rozdělení provádí přislubující v souladu se samotnými
mentory.
Soutěžící nemá nárok na výměnu mentora. Toto neplatí ve zvlášť evidentních případech nekompetentnosti mentora. V těchto případech může soutěžící vznést písemnou stížnost, a to nejpozději
do 48 hodin od přidělení příslušného mentora. O případné stížnosti rozhoduje přislibující, a to ve lhůtě
48 hodin od obdržení stížnosti.

PRÁVNÍ INFORMACE
Veškeré otázky, těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané, budou řešeny s konečnou platností přislibujícím. Účastí v soutěži dává soutěžící přislibujícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní
a marketingové účely pořadatele. Soutěžící dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Soutěžící je oprávněn kdykoli svůj
souhlas písemně odvolat. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s Pravidly soutěže, včetně dalšího
užití materiálů získaných v průběhu soutěže a v souvislosti s ní, o jeho soutěžním příspěvku či jemu
samém. Užití musí být provedeno pouze se záměrem prezentovat minulé, současné či budoucí ročníky
soutěže nebo prezentovat minulé, současné či budoucí soutěžní příspěvky v mediích, investorům
a sponzorům. V případě nezletilých – mladistvých soutěžících je přislibující oprávněn vyžadovat
k právním úkonům neodpovídajícím věku a zkušenostem mladistvých soutěžících souhlas jejich zákonných zástupců.
Přislibující si vyhrazuje právo soutěž zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
Výše uvedené platí v případě závažných okolností na straně přislibujícího.
Přislibující si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit
konečné rozhodnutí.
Přislibující si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů splňujících podmínky
účasti soutěže.
Přislibující soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast
v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.
O soutěžících, kteří budou vybráni do celostátního finále vyjdou v tiskovinách partnerů a mediálních partnerů soutěže PR články. V článcích budou uveřejněny informace o finalistech soutěže obsažené
v krátkém dotazníku, který bude těmto finalistům neprodleně současně s informací o jejich postupu
do finále zaslán na e-mail uvedený při registraci. Registrací do soutěže udělují soutěžící přislibujícímu
souhlas se zpracováním uvedených údajů v dotazníku a jejich zveřejněním v medailonku v tiskovinách
partnerů a mediálních partnerů.
Přislibující se zavazuje, že zaslané podnikatelské záměry bez souhlasu soutěžícího nijak nevyužije
ve svůj prospěch. Přislibující bere na vědomí, že tyto podnikatelské záměry mohou být chráněny
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo normami průmyslové ochrany.
Přislibující prohlašuje, že odpovídá za škodu, která by soutěžícímu byla způsobena
neoprávněným užitím citlivých informací, ze strany přislibujícího nebo jeho zaměstnanců.
Přislibující dále prohlašuje, že všichni porotci (popř. jejich náhradníci), kteří přijdou do styku
s takovýmito informacemi jsou vázáni prohlášením o mlčenlivosti. Podepsaná prohlášení o mlčenlivosti
jsou v případě zájmu soutěžícího připravena k nahlédnutí u přislibujícího do 30. 01. 2018. Přislibující
za škody způsobené osobou vázanou prohlášením o mlčenlivosti neodpovídá, odpovědnost těchto
osob tím není dotčena.
V Praze dne 1. května 2017

+420 730 551 965
david@soutezapodnikej.cz
soutezapodnikej.cz

