JA ALUMNI TEAM SPIRIT AWARD
Soutěžní kategorie JA Studentská Firma 2018/2019
1.

POPIS SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Kategorie „JA Alumni Team Spirit Award“ je oceněním členů JA Alumni, tj. studentů,
kteří již programem JA Studentská Firma prošli v munulých letech. Hodnotí týmovost a
týmového ducha, neboť to je základem spokojených zaměstnanců a úspěšné firmy.

2.

PODMÍNKY ÚČASTI
Kategorie „JA Alumni Team Spirit Award“ je určena všem JA Studentským Firmám a
jejich ředitelům bez ohledu na předmět podnikání.

3.

PARTNEŘI SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
JA Alumni Czech, Monsanto

4.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Zahájení ročníku: 15. 10. 2018

Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2018 vyplněním formuláře. Jiná forma přihlášení
nebude akceptována.

Uzávěrka zaslání povinných podkladů: 15. 3. 2019

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: 4. 4. 2019

5.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Vítěz bude vybrán dle subjektivního i objektivního hodnocení poroty členů JA Alumni
na základě osobní návštěvy prodejního stánku na Veletrhu a rozhovoru s týmem
studentské firmy.
Hodnocení poroty proběhne dle těchto kritérií:

Týmový duch/Síla lidské spolupráce

Nadšení a spokojenost členů týmu

6.

VÝSLEDKY
Výsledky budou oznámeny na Soutěžním veletrhu JA Studentských firem konaném dne
4. 4. 2019 v Praze.

7.

VÝHERCE
Vyhlašuje se pouze 1 výherce.
Výherce kategorie Team Spirit Award získá hodnotné ceny od partnera soutěžní
kategorie. Ceny budou předány na Veletrhu JA Studentských Firem, který proběhne
4. 4. 2019 v OC Galerie Harfa v Praze.
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Výherce zároveň postupuje do
FINÁLE O NEJLEPŠÍ JA STUDENTSKOU FIRMU ROKU:
Finále probíhá v angličtině
Studenti si musí připravit powerpointovou prezentaci o činnosti JA Studentské
Firmy a výroční zprávu.
Prezentace JA Studentské Firmy proběhne před porotou a diváky
Neveřejná diskuse s porotou – zodpovězení dotazů týkající se činnosti JA
Studentské Firmy, poskytovaných služeb a nabízených výrobků.
Termín finále bude upřesněn na jaře 2019 – sledujte naše stránky a FB!
V případě, že výherce odstoupí od účasti ve finále, automaticky postupuje
další v pořadí, tj. z 2. místa. Při stejné situaci následně postupuje do finále 3. v
pořadí.

Hlavní výhrou ve finále JA Studentských Firem je účast v jubilejním 30. ročníku
mezinárodního finále JA Europe Student Company of the Year
v Lille ve Francii 3. – 5. 7. 2019.
8.

POROTA
Porota bude složena z členů JA Alumni Česká republika.

9.

KONTAKTNÍ OSOBA
Simona Sušilová, simona@jaczech.cz, +420 602 656 120

JA Alumni je nezisková organizace sdružující mladé a talentované lidi. Členové navazují na
podnikatelské zkušenosti získané v programech organizace JA Czech a díky akcím a workshopům
dále získávají nové.
Monsanto Je globální zemědělská společnost působící v 69 zemích světa se 20.000 zaměstnanci.
Společnost přispívá k trvale udržitelnému zemědělství a přináší řešení pro agronomy. V České republice
prodává osiva zemědělských plodin, která pomáhají zemědělcům při pěstování efektivně využívat energii,
vodu a půdu.
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