Regulamin konkursu
„Mój pomysł na biznes”

§ 1 Cele Konkursu
1. Rozwijanie postaw aktywnych wśród uczniów.
2. Kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród młodzieży.
3. Przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu, jako sposobu osiągnięcia
sukcesu zawodowego.
4. Ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych
przedsięwzięć.
5. Oddziaływanie na kreatywne myślenie.
6. Motywowanie uczniów do rozwijania swoich pasji i zdolności.
7. Pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez stworzenie możliwości
zgłaszania pomysłów na nadające się do wdrożenia przedsięwzięcia biznesowe.

§ 2 Organizator
1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej.
2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Klaster Edukacji
Zawodowej i Technicznej.

§ 3 Uczestnicy
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu rzeszowskiego.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z powiatu
rzeszowskiego.
3. Do Konkursu dopuszcza się zgłoszenia indywidualne lub zespołowe (maksymalnie 2
osoby).

§ 4 Zasady Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
2. Etap pierwszy polega na opracowaniu Biznes Planu i przesłaniu go pocztą
mailową
wraz
z
Formularzem
zgłoszeniowym
na
adres:
stowarzyszeniekezit@gmail.com
3. Wysłany po terminie Biznes Plan, nie będzie brał udziału w Konkursie.
4. Nadesłane Organizatorowi Biznes Plany nie będą zwracane.
5. Biznes Plan powinien być samodzielnym dziełem stającego do Konkursu, nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich, uczestnik Konkursu ponosi
odpowiedzialność za oryginalność swojego dzieła.
6. Organizator oraz Jury są zobowiązani do zachowania poufności informacji
dotyczących składanych Biznes Planów, a także danych osobowych uczestników
Konkursu.
7. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden Biznes Plan.
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8. W etapie drugim uczestnik dokonuje prezentacji swojego pomysłu na biznes przed
Jury.
9. Czas prezentacji każdego uczestnika/-ów to maksymalnie 10 minut.
10. Po prezentacji uczestnicy konkursu będą odpowiadać na pytania zadawane przez
Jury.
11. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu.
12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
regulaminu.

§ 4 Ocena
1. Przy ocenie Biznes Planów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Oryginalność, niepowtarzalność pomysłu,

Trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia,

Pomysł na produkt/usługę nie występującą na rynku,

Obiektywizm prognoz – realność założeń finansowych przedsięwzięcia,

Zawartość merytoryczna – poparcie faktami i danymi (znajomość rynku,
konkurencji, odpowiedź na potrzeby klientów),

Możliwość realizacji w praktyce,
2. Przy ocenie prezentacji swojego „Pomysłu na biznes” będą brane pod uwagę
następujące kryteria:

Umiejętność wyeksponowania zalet przedsięwzięcia – elementu wyróżniającego
działalność na rynku,

Umiejętność wyeksponowania możliwości wdrożenia pomysłu przedsięwzięcia,

Jasny, spójny i przejrzysty sposób wskazania powodu realizacji - motywy założenia
działalności,
3. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5 Zgłoszenia – terminarz
1. Zgłoszenie
oraz
Biznes
Plan
należy
przesłać
na
adres:
stowarzyszeniekezit@gmail.com do 15 kwietnia 2013 r.
2. Ocena Biznes Planów oraz zaproszenie do II etapu konkursu nastąpi do
22 kwietnia 2013r.
3. Każdy uczestnik zostanie indywidualnie poinformowany za pośrednictwem poczty
elektronicznej o wynikach I etapu konkursu.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 kwietnia 2013r. podczas targów
edukacyjnych w Millenium Hall Centrum Kulturalno-Handlowe, Al. Kopisto 1,
35-513 Rzeszów.
5. Informacje o konkursie, regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są na
stronie: www.facebook.com/StowarzyszenieKEZiT oraz www.kezit.pl
6. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
stowarzyszeniekezit@gmail.com
7. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia pocztą elektroniczną.

§ 6. Miejsce przeprowadzenia Konkursu
1. I etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Stowarzyszenia w Zespole
Szkół Samochodowych im .Obrońców Westerplatte, ul. Warszawska 26a, 35-205
Rzeszów.
2

2. II etap – finałowy rozstrzygnięty zostanie w Millenium Hall Centrum KulturalnoHandlowe, Al. Kopisto 1, 35-513 Rzeszów podczas targów edukacyjnych.

§ 6 Aspekty prawne
1. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu kosztów związanych z udziałem
w konkursie.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane
takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie
z art. 24 ust. 1 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883).

§ 7 Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez
Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej.
2. Jury Konkursu może nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, iż prace nie spełniają
kryteriów regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy uzyskają pamiątkowe dyplomy.
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