The Big Pitch 2013

Termeni și condiții
DESPRE COMPETIȚIE











Competiția se desfășoară în două etape începând cu filmul de prezentare.
Prima etapă a competiției va fi deschisă începând cu 8 iulie, ora 10.00 și se
va închide pe 23 august, ora 23.59. Etapa a doua a competiției presupune
prezentarea unui plan de afaceri de 5 pagini și participarea la un training
intensiv pe tema prezentării afacerii în vederea obținerii unei finanțări în
perioada 29 august - 4 septembrie 2013. Marea Finală va avea loc pe 5
septembrie 2013. Înscrierile la competiție trebuie să respecte termenele
limită. Orice înscriere care nu respectă programul competiției va fi
descalificată.
Competiția The Big Pitch este deschisă tuturor studenților Școlii
ANTREMAN care și-au înființat firmă în perioada 28 mai 2012 - prezent.
Acceptăm înscrieri individuale sau în echipă.
Vă rugăm să rețineți că angajații CNIPMMR, ASE și Anglia Ruskin University,
membrii familiilor lor sau orice persoană care are legătură directă cu The Big
Pitch nu sunt eligibile să intre în competiție.
Participanții sunt liberi să se înscrie cu una sau mai multe idei, fie individual,
fie în echipă. Însă numai o idee de la fiecare persoană sau echipă va trece în
etapa a doua. Vă rugăm să rețineți faptul că dacă un participant se înscrie
singur cu o idee și de asemenea se mai înscrie cu o idee ca membru al unei
echipe și ambele idei trec direct în runda a doua, participantul va fi nevoit să
aleagă una din idei.
Înscrierile la Competiție se fac utilizând formularul special și ținând cont
de regulament
Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta câștigătorii. Ideile vor fi evaluate
de organizatori și de un juriu independent. Prin “Juriu” ne referim la faptul că
Organizatorul lucrează împreună cu experți independenți menționați pe site-ul
competiției la secțiunea Jurizare. Toți membrii juriului au fost aleși datorită
experienței lor în domeniul start-up-urilor sau pentru că sunt la rândul lor
oameni de afaceri. Premiile sunt decise și decernate de către organizatori.
Acestea nu vor fi acordate ca urmare a unor acțiuni abuzive ale candidaților
sau în numele unui candidat. Decizia juriului este finală și niciun participant nu
va ridica întrebări cu privire la decizie.
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Nu se va acorda feedback, pentru niciun motiv, în nicio etapă a competiției.

INFORMAȚII GENERALE



















Organizatorul principal al Competiției este Consiliul Național al Întreprinderilor
Private Mici și Mijlocii din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a
refuza înscrierea oricărei persoane sau echipe dacă nu îndeplinesc
obiectivele și regulile Competiției.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, fără
preaviz, datorită unor circumstanțe neprevăzute. Orice modificare va fi
postată pe site-ul Competiției.
În cazul unei dispute cu privire la Regulament, comportament sau alte
aspecte legate de competiție, decizia Organizatorului este finală.
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea tuturor
participanților.
Prin înscrierea la competiție, toți participanții garantează că informațiile
transmise sunt adevărate, actuale și complete.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant dacă
acesta are motive întemeiate să creadă că participantul a încălcat
regulamentul competiției.
Participanții sunt obligați să furnizeze date de contact iar acestea vor fi
folosite pentru a anunța câștigătorii. Participanții trebuie să se asigure că
datele de contact sunt corecte.
Înscrierile primite trebuie făcute ținând cont de regulamentul Competiției în
totalitate și fără excepție. Prin participarea la competiție, concurenții sunt
de acord să respecte regulile și orice altă cerință prevăzută pe site sau
în materialele promoționale. Regulile competiției sunt în concordanță cu
legislația din România și orice litigiu va fi supus jurisdicției exclusive a
tribunalelor din România.
Organizatorul își rezervă dreptul de a promova Competiția pe toate canalele
media pe durata Competiție și pe o perioada de 12 luni după. Niciun detaliu
confidențial nu va fi folosit fără acceptul în prealabil.
Prin înscrierea la competiție, candidatul își dă permisiunea ca ideea sa să
fie reprodusă online sau pe materiale printate. Câștigătorii vor fi rugați să
participe la activitatea de promovare, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a
folosi numele câștigătorilor, filmele lor de prezentare, precum și înregistrări cu
aceștia pentru publicitate.
Datele cu caracter personal referitoare la participanți vor fi folosite
numai în conformitate cu actuala legislație privind protecția datelor și nu
vor fi dezvăluite unei terțe părți fără acordul prealabil al participantului.
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Organizatorul, dacă nu a primit acordul participantului, nu pretinde dreptul de
proprietate asupra drepturilor de autor asupra ideilor concurenților. Prin
înscrierea în competiție, participantul este de acord că deține toate drepturile
de autor în filmul de prezentare sau a obținut acordul expres în prealabil al
titularului dreptului de autor. Organizatorul nu va accepta nicio
responsabilitate pentru încălcarea proprietății intelectuale.

PREMIEREA







Competiția pune la dispoziție trei premii: premiul I – 10.000 EUR, Premiul
II – 5.000 EUR și Premiul III – 3.000 EUR, respectiv câte 500 de euro
pentru finaliștii ocupanți ai locurilor 4-10. Premiile nu sunt transferabile
și nu se acceptă nicio alternativă.
Toate premiile vor fi plătite în contul unui societăți comerciale constituite legal
și pe baza documentelor puse la dispoziție de câștigători. Organizatorul își
rezervă dreptul de a verifica companiile și documentele puse la dispoziție de
câștigători.
Plata cash a premiilor se va realiza pe baza planurilor de acțiune pe 12
luni ale câștigătorilor transmise Organizatorului.
Organizatorul nu va oferi nicio altă alternativă la premiile oferite în cazul
apariției unor condiții neprevăzute.

ETAPA 1: FILMUL DE PREZENTARE










Filmele de prezentare vor fi încărcate de către participanți pe site-ul The Big
Pitch.
Filmele de prezentare nu vor depăși 2 minute.
Toate filmele de prezentare trebuie să fie încărcate pe site-ul The Big Pitch
până în data de 23 august 2013, ora 23.59; toate încărcările efectuate după
acest termen nu vor intra în competiție.
Intrând în competiție și încărcând filmul de prezentare pe site-ul competiției,
participanții își dau acordul ca organizatorii să încarce filmele pe YouTube și
să le facă publice pe site-ul The Big Pitch.
Intrând în competiție, participanții își dau acordul ca filmele postate de ei să
fie distribuite și pe alte canale de comunicare, cum ar fi Facebook sau site-ul
Școlii ANTREMAN.
Organizatorii își rezervă dreptul să șteargă postările care în opinia lor sunt
ilegale, ofensatoare, conțin amenințări, mesaje violente, pornografice, lezează
drepturile de proprietate intelectuală, sunt abuzive, oferă date de contact sau
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detalii personale ale unor terțe părți fără acordul acestora sau furnizează linkuri către site-uri ale unor terțe părți sau își exprimă opinia despre aceste siteuri sau sunt nepotrivite din oricare alte motive. Orice material nepotrivit sau
ofensator poate fi raportat la autoritățile competente.
Toate informațiile postate pe site-ul The Big Pitch reprezintă opiniile
participanților și nu sunt susținute sau asumate de către organizatori.
Organizatorii nu pot fi declarați răspunzători pentru orice daună
provocată de utilizarea site-ului The Big Pitch.
Vă rugăm să rețineți că TOATE filmele încărcate vor fi publice, iar
participanții nu trebuie să dezvăluie informații legate de proprietatea
intelectuală sau orice alte informații sensibile.
Publicul va fi invitat să posteze opinii legate de înregistrări, să comenteze și
să voteze pentru filmele de prezentare preferate. Oricine poate accesa filmele
de prezentare și își poate lăsa opinia pe website; 5 dintre cele mai populare
idei vor trece direct în ETAPA a 2-a.
Juriul competiției va căuta de asemenea înscrierile care combină ideile
inovatoare de business cu o oportunitate comercială clară; cele mai bune 5
idei votate de juriu vor trece de asemenea în Etapa a 2-a.
Pe data de 29 august 2013 vor fi anunțați participanții care au trecut în cea
de a 2-a etapă.

ETAPA 2: MAREA FINALĂ










Finaliștii prezintă un plan de afaceri de minim 5 pagini și participă la un
training intensiv pe tema prezentării afacerii în vederea obținerii unei finanțări,
în perioada 2-3 septembrie 2013
Cei 10 finaliști vor participa la o repetiție generală pe data de 4 septembrie
2013
Marea finală va fi o prezentare a ideii de afacere în fața juriului și publicului,
pe data de 5 septembrie 2013.
Un juriu independent va evalua toate prezentările din ETAPA 2, precum și
răspunsurile primite în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Notele oferite
de jurați vor fi cântărite în mod egal.
3 dintre cei mai buni participanți vor câștiga premii în valoare de 10.000 EUR
(Premiul I), 5.000 EUR (Premiul II) și 3.000 EUR (Premiul III); finaliștii
ocupanți ai locurilor 4-10 vor primi câte 500 de euro.
Câștigătorii vor fi anunțați la finalul Marii finale din data de 5 septembrie 2013.
Numele câștigătorilor va fi postat pe site-ul competiției, precum și pe site-ul
Școlii ANTREMAN.
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune, pierderi
sau dezamăgiri suferite de participanții la competiție sau ca rezultat al
acceptării unui premiu.
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