CONCURS UAB-EMPRÈN PITCH EN 1,5 MINUTS
Programa UAB-Emprèn.
Responsable: Sonia González
Bases de la convocatòria 11 Desembre 2019

Objectiu
Reunir a persones estudiants de qualsevol grau, postgrau, màster o doctorat, per explicar
oralment i individualment la seva idea o projecte durant un temps màxim d’1 minut i mig davant
d’un jurat i la resta de participants a l’espai UAB-Emprèn.
Fomentar la generació d’idees i la innovació social i disruptiva.

Requisits per participar-hi
•
•

Ser estudiant de grau, de postgrau, de màster o de doctorat de la UAB.
Acceptar les condicions de drets d’imatge, propietat intel·lectual i industrial i protecció
de dades descrites més endavant.

Inscriure’s al formulari Emprèn-Pitch https://forms.gle/sBT5Ex34a5nDFg1R8 i explicar en 150
paraules la idea o projecte.
El comitè organitzador del concurs es reserva la potestat d’eliminar la participació d’una persona
estudiant si la idea o el projecte contradiu la filosofia o l’ideari de la UAB.

Terminis
El termini d’inscripció al concurs clourà el 10 de desembre, a les 11.00 h del matí. S’enviarà, des
de UAB-Emprèn, un correu de confirmació de participació a tot l’alumnat inscrit.

Data, hora i lloc
La presentació tindrà lloc l’11 de desembre de 2019, a les 13.00 h, a l’espai UAB-Emprèn.

Presentacions
Les presentacions es faran en un acte públic que tindrà lloc a l’espai UAB-Emprèn a l'edifici RR i
que s'enregistrarà per publicar-lo posteriorment al canal de YouTube de la UAB.
La comissió organitzadora establirà l’ordre de les presentacions mitjançant un sorteig.
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Jurat
Està format per persones expertes del món universitari i empresarial.
En l’edició 2019, el jurat està format per una persona representant de l’empresa Waynabox, una
persona representant del programa UAB-Emprèn, una persona representant de la Facultat
d’Economia i Empresa i una persona representant de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Criteris de valoració
•
•
•
•
•

Originalitat i grau d’innovació de la idea.
Impacte social.
Viabilitat.
Sostenibilitat.
Presentació.

Premis
El jurat seleccionarà com a finalistes un màxim de 10 idees/presentacions, que rebran
assessorament del programa UAB-Emprèn.
El jurat seleccionarà tres idees/presentacions com a guanyadores, que rebran com a premi un
viatge Waynabox, assessorament del programa UAB-Emprèn i un passi directe a la competició
d’emprenedoria Startup Lab UAB 2020.

Propietat intel·lectual i industrial
La UAB farà difusió del concurs. Així mateix, i amb finalitats de promoció de la Universitat, es
captarà, enregistrarà i publicarà a la xarxa la imatge personal de les persones participants en
suport fotogràfic i audiovisual, sempre en el context del desenvolupament de l’activitat. A més,
també s’enregistrarà i es publicarà l’exposició que aquestes facin d’idees o obres subjectes a la
protecció de drets d’autor i de propietat intel·lectual.
En tots els casos, se n’esmentarà l’autoria i no hi haurà cap contraprestació econòmica més enllà
dels premis descrits al punt anterior.

Protecció de dades
Les dades personals s’incorporaran al fitxer de UAB-Emprèn, amb domicili a Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès, 08193). El tractament de les dades té per finalitat gestionar el bon
funcionament del concurs.

2

Les dades personals no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment
estigui permès o sigui de compliment obligat. Les dades es conservaran durant un període de
temps indefinit.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els
participants tenen dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i poden
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament i la
portabilitat de les dades davant la persona responsable del tractament o la Secretaria General
de la UAB, a l’edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o
mitjançant un correu electrònic a uab.empren@uab.cat
Les consultes oportunes en relació amb el tractament de les dades personals també es poden
adreçar a l’ens responsable de protecció de dades de la UAB: proteccio.dades@uab.cat. Així
mateix, es poden presentar les reclamacions que es considerin adients davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte
sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant el període de vigència
de la convocatòria les ha de resoldre la unitat organitzadora, les decisions de la qual són
inapel·lables.
Qualsevol aspecte que no estigui considerat en les esmentades bases serà resolt per UABEmprèn.
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