Tävlingsregler för

Hur kommer vinnarna att utses?
När deadline har passerat så kommer de inlämnade idéerna att genomgå två olika jury
processer. Först sker en screeningprocess där de bästa idéerna väljs ut av en screening jury.
Därefter kommer juryn att utse vinnaren utifrån tävlingskriterierna (se separat dokument).
Utöver juryn, så kommer vårt professionella nätverk att ge feedback, betygsätta och gilla
idéerna på den digitala plattformen. Detta påverkar dock inte vilka vinnarna blir utan är enbart
en chans för de tävlande att expandera sitt nätverk och få mer feedback.

Kan alla tävla?
Alla kan tävla som har ett företag med organisationsnummer, förutom heltidsanställda på
Venture Cup, samt Venture Cups jurymedlemmar som inte får tävla på grund av risken för jäv.
Heltidsanställd eller jurymedlem är förbjuden från deltagande i tävlingen i sex (6) månader
från att denne avslutat sin anställning eller sitt engagemang i Venture Cup. För att vinna
Innovationskraft behöver du eller någon i teamet bo, studera eller jobba i Region Syd eller
Väst.

Format
- Max 1 min video
- Max 1000 ord
- Maximalt 3 bilder

Språk
Du kan berätta om din affärsidé antingen på svenska eller på engelska. Ditt val av språk
påverkar inte dina chanser att vinna.

Boende i landet
Alla tävlande lag måste ha minst en person som bor i Sverige. Du räknas som boende i
Sverige även om du är här på ett tillfälligt studentvisum.

Sekretess
Du har möjlighet att hålla informationen dold från allmänheten när du laddar upp din idé i
digitala tävlings plattformen (som till exempel din affärsmodell). Du kan göra det genom att
se till att det du vill dölja är begränsat till fälten markerade som ”dold information”. Denna
information kan endast ses av medlemmarna i juryn och medarbetarna vid Venture Cup, som
alla har undertecknat sekretessavtal.

When in doubt
I tvivelaktiga fall gällande regler för tävlingen förbehåller sig Venture Cup rätten att ta det
slutliga beslutet gällande någon av ovanstående regler eller situationer.

