REGULAMIN „LBN – LUBLIN BIZNES NETWORK”
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia wydarzenia pn. „LBN – Lublin Biznes Network”,
organizowanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
(dalej jako „LPNT”) we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin oraz Lublin Ventures Sp. z o.o..
§2
1.

Celem wydarzenia jest promocja lubelskich startup’ów.

2.

W ramach „LBN – Lublin Biznes Network”, reprezentanci 10 (dziesięciu) najlepszych startup’ów
zaprezentują swoje pomysły biznesowe przed przedstawicielami największych przedsiębiorstw
województwa lubelskiego oraz Prezydentem Miasta Lublin, który dokona wyboru 5 (pięciu)
startup’ów nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin (warunki
przyznania wskazanej nagrody określa Prezydent Miasta Lublin). Wybrane startupy będą również
mogły prezentować się w ramach eventów organizowanych i współorganizowanych przez LPNT
S.A.

3.

„LBN – Lublin Biznes Network” zakończy się spotkaniem networkingowym.
§3

1.

Wyboru 10 startup’ów (§2 ust. 2) dokona 3-osobowa komisja zorganizowana w ramach LPNT.

2.

Kryteria wyboru: innowacyjność projektu, faza rozwoju projektu, skalowalność pomysłu (w
ramach każdego kryterium pomysł będzie mógł otrzymać od 0 do 5 pkt).

3.

Zgłoszone do wydarzenia startup’y zostaną sklasyfikowane na liście rankingowej.

4.

Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
§4

1.`

Warunkiem udziału startup’u w konkursie jest zgłoszenia jego pomysłu/projektu, co powinno
nastąpić poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza dostępnego na stronie:
www.lpnt.pl .

2.

Do konkursu zgłoszone mogą być pomysły już realizowane, jak też będące dopiero na etapie
projektu. Pomysłodawca musi jednak posiadać status przedsiębiorcy, powinien posiadać siedzibę
lub filię na terenie województwa lubelskiego.

3.

Zgłoszenie do wydarzenie jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody przez pomysłodawcę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez LPNT na potrzeby organizacji „LBN – Lublin
Biznes Network”.
§5

1.

10 najlepszych startup’ów (§2 ust. 2) będzie mogło skorzystać ze spotkań z mentorami, którzy
pomogą im w przygotowaniu prezentacji swojego pomysłu (pitch).

2.

Szczegółowe warunki w/w spotkań zostaną ustalone przez LPNT.
§6

1.

LPNT przyjmuje następujący harmonogram „LBN – Lublin Biznes Network”:
Data
3-18.04.2017 r.
19.04.2017 r.
20-24.04.2017 r.
25.04.2017 r.

Opis
Zgłaszanie pomysłów (§4)
Ogłoszenie 10 najlepszych startupów (§3)
Spotkania z mentorami, przygotowanie do pitch (§5)
Oficjalny finał w lubelskim Trybunale Koronnym (§2)

§7
1.

LPNT ma prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie
www.lpnt.pl .

2.

LPNT nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem zgłoszenia lub udziałem
w wydarzeniu „LBN – Lublin Biznes Network”.

3.

W sprawach nieugalowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą stosowane przepisy prawa.

