
                                                                  

 
 

KONKURS SZKOLNY  „Z INNOWACJĄ DO SUKCESU”  NA NAJLEPSZY 

PROJEKT WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

                                                                       § 1 

                                                                 Organizator 

 

• Głównym organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w 

Leżajsku. 

• Konkurs organizowany jest w ramach europejskiego programu ERASMUS+ FUTURE i 

finansowany z funduszy Unii Europejskiej. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

 

• promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów 

szkół Zespołu Szkół im. B. Chrobrego w Leżajsku. 

• rozwijanie umiejętności konstruowania biznesplanów, 

• doskonalenie stopnia znajomości  potrzeb lokalnego środowiska, 

• stymulowanie powstawania nowych firm na terenie Miasta Leżajska i sąsiednich Powiatów, 

• wyłonienie innowacyjnych i najciekawszych uczniowskich pomysłów biznesowych. 

 § 3 

                                                              Uczestnicy konkursu 

 

• Konkurs jest skierowany do: 

- uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 Zespołu Szkół Licealnych 

im. B. Chrobrego w Leżajsku. 

• Udział w konkursie jest jednoosobowy, a zadaniem ucznia jest opracowanie 

    biznesplanu. 

• Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę -biznesplan. W konkursie może 

uczestniczyć wyłącznie osoba, która wyrazi zgodę lub (w przypadku osób, które nie mają 

ukończone 18 roku życia) będzie dysponować zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

i publikację wizerunku- według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu. 

 

 



§ 4 

Praca konkursowa 

 

       Praca konkursowa powinna: 

• Zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wg. wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do regulaminu,  

• być napisana wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

• w wersji papierowej złożona na ręce koordynatora projektu mgr Bogusławy Kotwica lub 

nauczycieli opiekunów  w terminie do 15 listopada 2018 r. 

§ 5 

Terminy konkursu 

 

Ostateczny termin składania prac konkursowych:  Etap I - do 15 listopada  2018 r. 

Ocena merytoryczna prac przez Jury do 30 listopada 2018r. 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: Etap II - do 11 grudnia 2018 r. o godz. 

12.00  

§ 6 

Nagrody 

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody. 

§ 7 

Organizacja konkursu 

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. 

 

ETAP I- do 15 listopada 2018 r. - składanie  prac konkursowych,  

do 30  listopada 2018 r. ocena merytoryczna prac przez zespół ekspertów w oparciu o 

następujące kryteria: 

Kryteria oceniania prac: 

innowacyjność pomysłu (0-20 pkt ) 

realność przyjętych założeń (0-10 pkt) 

wiarygodność parametrów finansowych (0-10 pkt)  

umiejętność prezentacji pomysłu (0-10 pkt) 

 

5 najlepszych uczestników wyłonionych w etapie I zostanie zakwalifikowanych do etapu II 

 

ETAP II– 11 grudnia 2018 - prezentacja 5 najlepszych prac przez uczniów.  

Każdy z uczestników podczas 15 minutowej rozmowy przed komisją konkursową 

zaprezentuje znajomość własnego projektu i danych w nim zawartych. Rozstrzygnięcie 

konkursu i nagrodzenie laureatów. 

 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 8 

Zmiany regulaminu 

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. 



 


