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piątek, 15 maja 2015 12:01

10 000 zł nagrody w konkursie dla organizacji młodzieżowych!
Kiedy? 19-20 maja
Gdzie? Targi Lublin
Co: Lublin ICT Summit - konkurs dla organizacji szkolnych i środowiska akademickiego
Nagroda: 7 000, 2 000 i 1 000 zł na rozwój inicjatyw szkolnych i studenckich
Zapraszamy wszystkie organizacje szkolne i studenckie oraz kreatywnych, młodych ludzi do
udziału w konkursie organizowanym podczas dwudniowego, darmowego spotkania Lublin ICT
Summit. Naszym celem jest wsparcie aktywnych, młodych i zapewnienie im środków na rozwój.
Jak wziąć udział? Przedstaw swój pomysł i przekonaj do niego jury!
Zasady są proste:
● organizacja lub grupa uczniów lub studentów posiadających pomysł na własną inicjatywę
lub biznes przedstawia swój plan podczas specjalnej ścieżki organizowanej przy okazji Lublin
ICT Summit
● kilkuminutowe prezentacje powinny przekonać jury do tego, by to właśnie dany pomysł
uzyskał wsparcie finansowe
● warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zarejestrowanie minimum 10-osobowego
zespołu na forum branżowe Lublin ICT Summit - im więcej osób zaprosicie, tym większe szanse
na wygraną w konkursie publiczności
● pomysły zostaną ocenione przez przedstawicieli Miasta Lublin oraz reprezentanta Eventory
- polskiego startupu z siedzibą w USA, fundatora nagrody
● rozwiązanie konkursu nastąpi podczas Lublin ICT Summit
Nagrody:
● nagroda jury: po zakończeniu prezentacji jury oraz uczestnicy Lublin ICT Forum wyróżni 2
zespoły, honorując je nagrodami pieniężnymi wysokości 5000zł i 2000zł
● nagroda publiczności: dwie kolejne nagrody zostaną przyznane przez uczestników Lublin
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ICT Summit - głosowanie na najlepszy pomysł wyłoni dwa kolejne miejsca, nagradzając je
kwotą wysokości 2000zł i 1000zł
Spotkanie będzie dodatkowo okazją do wysłuchania wykładów polskich i zagranicznych
specjalistów IT. Na scenie zobaczymy między innymi: Davida Bizera (Partner w Talent Fountain
- firmie rekrutującej najlepszych pracowników IT dla firm z całej Europy) i Maxa Gurvitsa
(inwestor w CCC Startups).
Zachęcamy do zapoznania się z pełną agendą konferencji , która jest już dostępna na naszej
stronie.
Zapraszamy na After Party
Lublin ICT Summit to nie tylko edukacja. W ramach wydarzenia zapraszamy na wieczorne After
Party – gwarantujemy niezapomnianą zabawę! Będzie to idealna okazja do rozmów i zabawy w
doskonałym towarzystwie przy przekąskach z grilla.
Wstęp na Lublin ICT Summit jest darmowy – wydarzenie współfinansowane jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Nagrody czekają - zachęcamy do rejestracji!
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres joanna.zachwieja@proidea.org.pl
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