TÜRKİYE

Sartlar ve Koşullar
Başvuru Kriterleri
•
•
•
•
•
•

Giriş ücreti yoktur.
Tüm dünyadaki herhangi bir girişim başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi olabilir.
Başvuru sahipleri yasal olarak kayıtlı olmalı veya ikamet ettikleri ülkeye kaydolmayı
planlamalıdır.
Başvurusu yapılacak girişimlerin Ekim 2020 itibariyle 7 yıldan daha kısa süreli faaliyette
olması beklenmektedir.
EWC 2019 ilk 5 ﬁnalisti EWC 2020'ye tekrar katılamaz.
Organizatörlerin çalışanları, iştirakleri, yan kuruluşları, reklam, tanıtım ajansları, tedarikçiler
ve yakın aile üyeleri yarışmaya katılamazlar.

Kurallar
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Başvuruların değerlendirilmesi için entrepreneurshipworldcup.com resmi platformuna
girilmesi gerekmektedir.
Başvurular yarışma kategorilerine göre takım olarak yapılmalıdır. (Aşağıdaki ‘Kategoriler’
bölümüne bakınız)
Başvuruda en az bir temsilci bulunmalıdır.
Ekip üyeleri 18 yaşından büyük olmalıdır. (Fikir aşaması kategorisine başvuruları dışında)
Başvurular katılımcı ekibin orijinal çalışması olmalıdır.
Sadece tamamlanmış başvurular dikkate alınacaktır.
İngilizce, global düzeyde EWC'nin resmi dilidir.
Kayıtlar herhangi bir dilde yapılabilir.
Başvurular mümkün olduğunca İngilizce yapılmalıdır.
Ulusal Organizatörler başvurularını ülkelerinin resmi dilinde kabul etme ve hatta Ulusal
Finallerini aynı dilde yapma hakkını saklı tutar. Ancak, tüm Global Finalistler İngilizce
yarışacaktır.
EWC Global Finali sadece İngilizce olarak yapılacaktır.
Başvuru sahipleri, sunumlarında açıklanan herhangi bir ﬁkri mülkiyetin (yani uygun ﬁkri
mülkiyet başvuruları, patent ve telif hakkı bildirimleri, vb.) yeterli şekilde korunmasını
sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır.
Küresel Organizatörler ve Ulusal Organizatörler, yarışma ruhunu, kurallarını, süreçlerini
veya hüküm ve koşullarını ihlal eden herhangi bir başvuruyu diskaliﬁye etme hakkını her
zaman saklı tutar.
Yalan ve yanlış beyan veya materyal bilgilerinin açıklanmaması ya da EWC veya
Organizatörlerin imajını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir faaliyet dahil olmak üzere
etik olmayan faaliyetlerde bulunan herhangi bir katılımcı ekip diskaliﬁye edilecek ve EWC
ile ilgili tüm faaliyetlere katılımdan men edilecektir.
Başvuru sahipleri, yarışma ile ilgili medya ve basın fırsatlarına katılmayı kabul ederler.

Bölüm 1: Kategoriler
Fikir Aşaması Girişimleri: Ekip ve ilk ürün/prototip oluşturma kategorisidir.
•
MVP (Minimum Viable Product) ya da prototip olmaması gerekmekte
•
Bir gelir akışı olmamalı
•
Fikri, ürünü ve konsepti geliştirmek için fon arayışında olmalı
Erken Aşama Girişimleri: Ürün geliştirme, pazar-ürün uyumu ve erken geliş akışı sağlama
kategorisidir.
•
Girişimlerin minimum MVP (Minimum Viable Product) ya da prototip olması
•
A Serisi Yatırımı (1 Milyon Dolar üzeri yatırım) almamış olması
•
Tüzel kişiliğinin olması
•
Ürünlerini pazara sunmuş olması gerekmektedir.
Büyüme Aşaması Girişimleri: Müşteri sayısını ve gelirini ölçeklendirme kategorisidir.
•
A Serisi Yatırım almış olması
•
Son 3 yıldır gelir akışının olması ve gelirlerin düzenli olarak artması,
•
Müşteri çekme kabiliyetinin ölçülebilir olması gerekmektedir.

Bölüm 2: Başvuru Aşamaları
Aşama 1: Kayıt (13 Mayıs- 12 Temmuz)
Başvuru sahipleri yarışma web sitesi tarafından otomatik olarak sürece dahil edilir ve aşamalarına
uygun kategorilere ayrılır: Fikir, Erken, Büyüme.
Aşama 2: Hızlandırıcı 1 (13 Mayıs - 12 Temmuz)
Başvuru sahipleri Hızlandırıcı 1'e aşamalarına bakılmaksızın becerilerini geliştirmeleri ve online
eğitim fırsatından yararlanması için davet edilir (örn. Yatırımcı sunumu eğitimi).
Aşama 3: EWC Türkiye Yarışması (Ağustos)
Başvuru sahipleri dünya çapında EWC Yarışmasında küresel olarak diğer girişimcilerle yarışırlar.
Kazananlar dünyanın dört bir yanından “Global Finalistler” olarak seçilir ve 4. aşamaya geçer.
Aşama 4: Hızlandırıcı 2 (Daha sonra Açıklanacaktır)
Tüm “Global Finalistler”, Fikir Aşaması, Erken Aşama ve Büyüme Aşaması tarafından düzenlenen iki
veya üç dönemden oluşan bir online eğitim kampına katılmaya davet edilir. Ekipler haftalık 90
dakikalık atölyelere katılırlar. Atölyelerde girişimlerine has zorlukları keşfetmek, uygulanabilir
çözümleri ortaya çıkarmak, sunumlarını etkili kılmak için tasarlanmış bire bir rehberlik oturumlarına
katılırlar. Bu aşama, ﬁkir aşaması girişimcileri için zorunlu olup ancak erken ve büyüme aşaması
girişimleri için isteğe bağlıdır.
Aşama 5: Değerlendirme (Ağustos)
Fikir Aşaması’ndaki Global Finalistler Aşama 4'teki performanslarına göre değerlendirilir. Seçilen ilk
100 ekip “EWC 100” olarak adlandırılacak ve takım başına bir temsilciye Global Finaller için ücretsiz
uçak bileti ve otel konaklama sağlanacaktır.
Aşama 6: Global Final (18 –20 Ekim)
EWC 100, 1 Milyon Dolar nakit ve diğer milyonlarca dolarlık hizmet ve destek paketini kazanmak
için Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) tarafından düzenlenen hazırlık kampına
davet edilir.
Aşama 7: Post-EWC Desteği
Tüm Global Finalistler, EWC'den sonra yarışmacıların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı
olmak için global bir network, rehberlik ve destek hizmetleri sunan GEN Starters Club'a kayıt
edilecektir. EWC sonrası destek sağlamak için başka ortaklar da sağlanabilir.

Bölüm 3: Takvim

Aşama 1 + 2: Kayıt ve Hızlandırıcı 1
•
•
•
•
•

Açık çağrı ve kayıtlar
Katılımcı Takımları dünyanın dört bir yanındaki EWC Müsabakalarında yarışmaya
hazırlamak için çevrimiçi olarak bir eğitim müfredatı ve eğitim fırsatları sunulmaktadır.
Hızlandırma 1'e katılım, değerlendirme için bir Ulusal Finalin bulunduğu ülkelerde zorunlu
kılınmasa da tüm katılımcıların yer alması teşvik edilmektedir.
Ancak, Ulusal Final Müsabakası olmayan bir ülkede bulunan adayların, küresel havuzda
rekabet edebilmek için Hızlandırıcı 1'i tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru Sahipleri, 1 Mayıs- 1 Haziran 2020 tarihleri arasında Ulusal Final yarışması olmayan
bir ülkede olup olmadıkları ve Global Finalist olarak bir yarışma uygun olup olmadıkları
konusunda bilgilendirileceklerdir. Başvuru sahiplerinin Hızlandırma 1'i tamamlamaları için
yaklaşık 2 haftalık bir süreleri vardır.
Aşama 3: EWC Yarışması
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•
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Başvuru sahipleri, EWC'ye katılmak için kaydolduktan sonra Ulusal Organizatör başvuru
sahipleri ile temasa geçecektir.
Tüm bilgiler kayıtta verilen e-posta adresine gönderilecektir- başvuru sahipleri başvuru
yaptıkları e-postanın işlevsel olmasını ve yazışmaların düzenli olarak okunmasını
sağlamaktan sorumludur.
Ulusal Organizatör, küresel takvim ve EWC yönergelerinde kendi takdirine bağlı olarak
başvuru süresini uzatma veya kısaltma hakkını saklı tutar.
Ulusal Organizatörü olmayan ülkelerden olan ve Hızlandırmaları tamamlayan adaylar,
EWC Küresel Havuzunun bir parçası olarak rekabet edeceklerdir (bkz. Hızlanma 1).
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ŞARTLAR VE KOŞULLAR
I.

Global Organizatörler
Üç kuruluş, Girişimcilik Dünya Kupası'nın Global Organizatörleri olarak kabul edilir: Misk Global
Forumu, Global Girişimcilik Ağı ve Global Eğitim ve Liderlik Vakfı.

II.

Ulusal Organizatörler
Ülke başına ulusal ve bölgesel yarışmaları tek bir global ﬁnale doğru koordine eden yalnızca bir (1)
Ulusal Organizatör vardır. Bununla birlikte, nüfusu 200 milyondan fazla olan ülkelerde, birden fazla
organizatörün yönlendirdiği birden fazla ulusal ﬁnal yarışması olabilir.
Ulusal Organizatörler, ekosistemlerinin farklı paydaşlarını kapsayan bir strateji belirlemeyi ve
toplulukları içermeyi peşinen kabul eder.

III.

EWC Ana Etkinlik
Global Organizatörler, global ﬁnalistlerin seçileceği özel EWC Ana Etkinlik liderlik edecekler. Etkinlik
ve etkinlik takvimi resmî web sayfasında bulunabilir: https://entrepreneurshipworldcup.com

IV.
a.

Global Finalistler
Ülke Başına Global Finalist Kontenjan Kriterleri: İlk turu geçen adayların sayısı ülkeden
ülkeye değişir ve aşağıdakiler tarafından belirlenir:
Katılımcı Sayısı
Nüfus
Ekosistemin Olgunluğu
Ülkelerde canlı ﬁnal olup olmaması
Ülkelerde bölgesel ﬁnallerin yapılıp yapılmaması
Ülkelerin kategori başına asgari başvuru havuzuna ulaşıp ulaşmadıkları
Ülkelerin EWC Yönergelerine uyup uymadıkları

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
b.
i.
ii.
c.

i.
V.

Sektörler: Organizatörler belirli bir sektöre odaklama hakkını saklı tutar. Ancak bu hakkın
kullanılabilmesi için şu koşulların sağlanması gerekmektedir:
5 Global Finalisti olan ülkelerde her aşamadan girişim olmasını sağlamalıdır,
Organizatörler Global Finalistler’i Hızlandırıcı 2’nin son tarihinden önce kayıtları yapmak
zorundandır.
Garantili EWC 100 Kontenjanı: En iyi performans gösteren otuzbeş (35) ülke – yukarıda
bahsi geçen kriterlere göre (a) – EWC Global Finallerinde en az bir (1) garantili kontenjana
sahip olmaktadır. Nüfusu 200 milyonun üzerinde olan bu ülkelerde bu sayı üç (3) garantili
kontenjana kadar çıkabilir.
En iyi performans gösteren ülkeler arasından seçilen Global Finalistler, Global Finale
katılabilmek için başvuru koşullarını başarıyla tamamlamalıdır.
Gizlilik İlkesi
Organizatörler (Misk Global Forum, Global Girişimcilik Ağı ve Global Eğitim ve Liderlik Vakfı) Mentorlar
ve Jüri Üyeleri ve Girişimcilik Dünya Kupası'na katılan herhangi bir birey, EWC ekipleri tarafından
sunulan Kurallar, Şartlar ve Koşullar uyarınca sunulan iş ﬁkirlerinin Gizlilik İlkelerinin sadık bir şekilde
uygulanmasını sağlayacaktır.
Başvuru Sahipleri tarafından sunulan tüm bilgiler gizli kabul edilecek olup başvuru sahiplerinden
kısa bir şirket açıklaması, satış sunumu, logo, proﬁl resimleri EWC resmi kanalları ve web siteleri
aracılığıyla toplanacaktır. Bu bilgiler sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılabilir. Başvuru
Sahipleri bu paylaşımları kabul etmekle birlikte satış sunuşları değerlendirici jüriler için olup gizlilik
ilkesince saklanacaktır.

VI.

Vergi ve Yasal Uyarılar
Alınan nakit ödüllerin, başvuru sahibinin bulunduğu ülkedeki yerel vergi yasaları doğrultusunda vergi
tahakkuku oluşturabilir. Vergiler kazananların sorumluluğunda olacaktır. Organizatörler, ödül
kazananların bu vergileri veya ilgili verginin yasal yükümlülükleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.

VII.

Girişimcilik Dünya Kupası Hüküm ve Koşullarının Kabulü
Girişimcilik Dünya Kupası'na kayıt olan girişimciler entrepreneurshipworldcup.com sitesinde yer alan
Kurallar ve Koşullar'ı kabul edildiğini beyan eder.

Ayrıntılı Bilgi ve Sorularınız için:
ewcturkiye@habitatdernegi.org

