Turības Biznesa inkubators sadarbībā ar fondu „Rīgas Biznesa Universitāte”

Finansiālo atbalstu nodrošina:

Konkursa „Biznesa nakts vidusskolām 2019’’
NOLIKUMS
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I Vispārīgie noteikumi
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts un norisinās biznesa ideju
konkurss „Biznesa nakts vidusskolām 2019” (turpmāk – Konkurss) par kopējā
naudas balvu fonda EUR 500 (pieci simti eiro) iegūšanu.
Konkursa mērķis: atbalstīt drosmīgu ideju autorus un pierādīt, ka īsā laika
posmā ir iespējams radīt labas biznesa idejas.
Konkursa idejas autori – Biznesa augstskola Turība un Turības Biznesa
inkubators.
Konkursa norises vieta - Turības Biznesa inkubators, Graudu iela 68A, Rīga,
LV–1058.
Konkursa finālā naudas balvu EUR 500 saņem 1 (viena) komanda, kuru
konkursa žūrija ir atzinusi par uzvarētāju.
5.1. 2. vieta saņem Mentorklases viena mēneša (pēc izvēles) apmeklējumu
bez maksas;
5.2. 3. vieta saņem zibatmiņu ar Biznesa augstskolas Turība logo;
5.3. Visi pasākuma dalībnieki saņem atzinības rakstus un veicināšanas
balvas.
Konkursa Organizatoram nav nekādu tiesību uz komandu radītajām
materiālajām vai intelektuālajām vērtībām.
Informāciju par konkursu „Biznesa nakts vidusskolām 2019’’ un konkursa
nolikumu publicē Biznesa augstskolas Turība mājaslapā.
Papildus informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt, jautājumus sūtot
uz e-pastu biznesa.nakts@turiba.lv
Ar konkursa Organizatora lēmumu šajā Nolikumā var tikt veikti grozījumi. Pēc
veiktajiem grozījumiem papildinātais Nolikums tiks publicēts Biznesa
augstskolas Turība mājaslapā.

II Konkursa dalībnieki
10. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas vidusskolēns, kurš vēlas pierādīt savas
spējas biznesa ideju realizācijā un vēlas sacensties par galvenās balvas
iegūšanu.
11. Dalībnieku vecums dalībai konkursā ir sākot no 16 gadu vecuma un
nodarbinātības statusam nav ierobežojumu.
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12. Lai piedalītos konkursā, ir jāizveido komanda ar trīs dalībniekiem (minimālais
dalībnieku skaits 2 (divi)).
III Pieteikšanās
13. Komandas konkursam var pieteikties līdz 2019. gada 16.janvārim, aizpildot
“Biznesa Nakts 2019” pieteikuma anketu, kura atrodama lapā Biznesa
augstskolas Turība mājaslapā.
14. Pieteikuma anketā sadaļu „Motivācija” var iesniegt dažādos formātos: video,
prezentācija, rakstiski, u.c.
15. Pieteikumus izvērtēs konkursa žūrija.
16. Visas komandas, kas iesūtījušas pieteikumu konkursam, saņems apstiprinājumu
par pieteikuma saņemšanu vienas darba dienas laikā.
IV Dalībnieku atlase konkursa finālam
17. No visiem pieteikšanās termiņā iesniegtajiem pieteikumiem konkursa finālam
organizatoru komisija virzīs 15 komandas.
18. Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti ņemot vērā pieteikuma anketas sadaļu
„Motivācija”.
19. Vērtēšanas kritēriji sadaļai “Motivācija” būs pieteikuma noformējums un
radošums, kuri parādīs komandas spēju realizēt biznesa ideju, kā arī
ieinteresētību.
20. Apstiprinājumu vai noraidījumu piedalīties konkursa finālā konkursam pieteiktās
komandas saņems 2019.gada 17.janvārī.
21. Konkursa finālam izvirzītās komandas saņems detalizētu informāciju par dalību
konkursa finālā.
V Konkursa fināla norise
22. Konkursa fināla sākums ir 2019.gada 25.janvāris plkst. 10:00.
23. Konkursa fināla beigas un konkursa noslēgums plānots 2019.gada 26.janvāris
līdz plkst.14:00.
24. Konkursa fināla laikā komandu dalībnieki atrodas Turības Biznesa inkubatora
telpās un veic biznesa ideju plānošanu.
25. Komandu pamatuzdevums ir 24 stundu laikā radīt biznesa ideju, kas ir kā
risinājums kādai no 5 problēmsituācijām, ar kurām visi dalībnieki tiek
iepazīstināti konkursa fināla iesākumā.
26. 2019.gada 26. janvārī plkst. 10:00 sākas komandu prezentācijas konkursa
žūrijai.
27. Komandas prezentācijas izstrādā digitālā formātā un vizuāli uzskatāmi.
Piemēram, PowerPoint, prezi.com, video u.c.
28. Katras komandas prezentācijas laiks ir līdz 7 minūtēm un jautājumu daļa ilgst līdz
5 minūtēm.
29. Prezentācijā ir jāietver biznesa idejas atspoguļojums par izvēlēto
problēmsituāciju un saņemto uzdevumu izpildi.
VI Konkursa žūrija un vērtēšana
30. Komandu prezentācijas vērtē konkursa žūrija, kuras sastāvā ir 5 žūrijas locekļi –
Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji, Swedbank pārstāvis un citi
piesaistītie pārstāvji.
31. Žūrija vērtē komandu sniegumus, piešķirot vērtējuma punktus atbilstoši šādiem
kritērijiem:
Kvalitātes kritērijs
Maksimālais punktu skaits
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Idejas oriģinalitāte

5

Idejas biznesa potenciāls

5

Prezentācijas prasme

5

Atbildes uz jautājumiem
Atbilstība 5 norādītajiem uzdevumiem, ko
komandas saņems sākoties konkursa finālam

5
10 (par katru izpildīto uzdevumu
iespējams saņemt 2 punktus)

32. Uzvarējusī komanda tiek noteikta, summējot vērtējuma punktus, kas iegūti katrā
no kritērijiem.
33. Vienāda vērtējuma gadījumā žūrija pieņem lēmumu, atklāti balsojot.
34. Vienādu žūrijas locekļu balsu gadījumā gala vārds ir žūrijas priekšsēdētājam.
VII Naudas balvas izmaksa
35. Naudas balvas ieguvēju komandas žūrija paziņo konkursa noslēgumā.
36. Naudas balvu ieguvušās komandas Konkursa noslēgumā iesniedz iesniegumu
naudas balvas izmaksai, norādot bankas konta numuru un konta turētāja
personas datus. Iesniegumu paraksta visi komandas dalībnieki.
37. Naudas balvu izmaksā trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēgšanās pārskaitot to
uz komandas iesniegumā norādīto bankas kontu.
38. Naudas balvu izmaksā Fonds „Rīgas Biznesa Universitāte”.
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