SOUTĚŽ AMPER – IDEA 2011
1. roèník soutìže o nejlepší podnikatelský nápad roku

IDEA

Termín uzávìrky
zasílání pøihlášek:
25. 2. 2011

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI

TERINVEST s.r.o., veletržní správa
Americká 27, 120 00 Praha 2, ÈR
Tel.: +420 221 992 100
Fax: +420 221 992 139
amper@terinvest.com

Vyhlášení výsledkù soutìže probìhne
29. 3. 2011 na výstavišti v Brnì
Jméno:
Pøíjmení:

Autor

Trvalé bydlištì:
Pøechodné bydlištì:
Datum narození:
Národnost:
Telefon:
E-mail:

Další autoøi

Student:

ANO

NE

Univerzita / Fakulta:

Roèník:

Jméno:

Jméno:

Pøíjmení:

Pøíjmení:

Trvalé bydlištì:

Trvalé bydlištì:

Pøechodné bydlištì:

Pøechodné bydlištì:

Datum narození:

Datum narození:

Národnost:

Národnost:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Název nápadu:

Podnikatelský nápad

Struèný popis projektu:

Pozitiva projektu:
Obor a typ podnikání:
Cíl projektu:
Èasový horizont možné realizace:
Výše investice:
Konkurence? Pokud ano, kdo?:
Negativa projektu:
Mám zájem svùj podnikatelský nápad prezentovat investorùm za úèelem získat kapitál pro jeho realizaci.

ANO

NE

Podmínky soutìže:
1. Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem v pøihlášce do soutìže uvedl jsou pravdivé v souladu s ochranou duševního vlastnictví. Tím potvrzuji, že výše uvedený
podnikatelský nápad jsem vypracoval osobnì, popø. za spolupráce osob uvedených v této pøihlášce.
2. Souhlasím s pravidly soutìže pøiloženými k této pøihlášce.
3. Souhlasím se zpracováním osobních údajù v souladu se zákonem è. 101/2002 Sb., o ochranì osobních údajù, pro potøeby organizátora soutìže bez pøístupu tøetí
osoby. Jsem si vìdom, že v rámci soutìže bude použito a zveøejnìno mé jméno a jméno podnikatelského nápadu.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme s podmínkami úèasti na veletrzích poøádaných spoleèností TERINVEST.
Spoleènost TERINVEST, spol. s r. o., je zapsána v obchodním rejstøíku vedeného Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16744.

datum

podpis soutìžícího

Pøihlášku spolu s podnikatelským plánem zašlete na: prochazkova@terinvest.com. Vyplnìno pøihlášku s podpisem následnì zašlete poštou nejpozdìji
do 28. února 2011 na adresu: TERINVEST spol. s r. o., Martina Procházková, Americká 31, 120 00 Praha 2

PRAVIDLA SOUTÌŽE
IDEA

1. Organizátor soutìže TERINVEST, spol. s r. o.
Soutìž probìhne v rámci 19. roèníku nejvìtšího veletrhu elektrotechniky a elektroniky ve Støední Evropì – AMPER.
2. Cílem soutìže je podpora zajímavých podnikatelských nápadù v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automobilového prùmyslu a IT technologií.
3. Vyhlášení zahájení soutìže:
Datum uzávìrky zasílání pøihlášek:
Vyhlášení soutìže
(spolu s vyhlášením ZLATÝ AMPER) – Brno

20. 1. 2011
25. 2. 2011
29. 3. 2011

4. Úèastníkem soutìže mùže být skupina, jednotlivec, fyzická èi právnická osoba, která zašle pøihlášku s podnikatelským nápadem do soutìže a souhlasí s podmínkami soutìže. Speciálnì rozšíøená mediální kampaò bude probíhat na tìchto univerzitách: ÈVUT Praha, VÚT Brno,Vysoká škola Báòská – Technická univerzita Ostrava, Škoda Auto Vysoká škola, Technická univerzita Liberec.
5. Podnikatelským nápadem se rozumí podnikatelský plán v rùzné fázi rozpracování. Pøihlášené nápady se zamìøují na vznik nového podnikání, nebo na výrobu
urèitého produktu a následný obchod. Žádný z pøihlášených projektù nesmí být souèástí již fungujícího podnikání, èi zabìhlé výroby. Projekt mùže být ve fázi
prototypu.
6. Vzhledem k zamìøení veletrhu AMPER se do soutìže mohou pøihlásit soutìžící s podnikatelským nápadem v tìchto oborech: elektrotechnika, elektronika,
energetika, automatizace, robotika, mìøení regulace, zabezpeèovací technika, osvìtlení, radiokomunikace, telekomunikace, IT, internet, audiovideo, automobilová elektronika, pohony a výkonná elektronika
7. Všechny subjekty zapojeny do soutìže, které se dostanou do pøímého styku s podnikatelskými nápady a podnikatelskými plány zaruèují dohodou o mlèenlivosti
ochranu duševního vlastnictví soutìžícího pøed zneužitím tøetí stranou.
8. Odborná porota se skládá z nìkolika èeských významných investorù. Ti následnì ocení podnikatelský nápad na základì tìchto kritérií: proveditelnost, kreativita, návratnost, reálnost finanèní kalkulace, konkurence na trhu, kvalita rozpracování podnikatelského plánu. V rámci užšího výbìru dojde k osobním
setkáním soutìžících s investory, kde se bude hodnotit i podnikatelských duch a nasazení autora do jeho podnikatelského zámìru. Následnì vyberou výherce
soutìže. Výsledky soutìže nelze soudnì napadnout ani se proti výsledùm poroty odvolat.
9. Výherci bude následnì na jeho žádost umožnìno s investory diskutovat nad pøípadnou spoluprácí na realizací projektu. Podmínky a rozsah spolupráce závisí
na následných jednáních výherce a investorù.
10.Pøedání hodnotných cen od partnerù soutìže probìhne v rámci vyhlášení soutìže ZLATÝ AMPER na veletrhu AMPER 2011 v Brnì – 29. 3. 2011. Ceny nelze
právnì vymáhat.
11.Organizátor si vyhrazuje právo na zmìnu podmínek a èasového harmonogramu soutìže.
12.Záštita: Sdružení podnikatelù a živnostníkù ÈR

TERINVEST, spol. s r.o., veletržní správa, Americká 459/27, 120 00 Praha 2, Èeská republika, IÈO: 48115592

p r e s t i ž n í v e l e t r h y. c o m

