
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

„MAM POMYSŁ NA BIZNES” 

 

I. Cele konkursu 

1. Popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie przedsiębiorczości 

wśród uczniów ZS nr 2, 

2. Przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu na osiągnięcie sukcesu 

zawodowego, 

3. Oddziaływanie na kreatywne myślenie, 

4. Podnoszenie wiedzy zawodowej uczestników. 

 

II. Zasady konkursu 

1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskie  

4. Przedmiotem konkursu jest przygotowany przez uczestników konkursu biznesplan 

prezentujący planowane przez uczestnika przedsięwzięcie gospodarcze. 

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

 Etap I – złożenie biznesplanów i ich ocena przez jury 

 Etap II – prezentacja biznesplanów zakwalifikowanych do finału. 

6. Uczestnicy konkursu opracowują biznesplan indywidualnie lub w zespołach (zespół może 

liczyć do 3 osób). 

7. Praca konkursowa musi być dostarczona w wersji elektronicznej na 

adres:praktyki@zsp2.eu oraz w wersji papierowej do koordynatora konkursu.  

8. Koordynatorem konkursu jest Wiesława Cyganek. 

9. Objętość biznesplanu nie może przekraczać 5 stron A4 (czcionka 12, Arial, pojedynczy 

odstęp między wierszami). Do liczby 5 stron nie wlicza się strony tytułowej. 

10. W skład jury wchodzą: 

Barbara Lustyk 

Beata Rajnisz 

Sebastian Wiesiołek (sponsor konkursu) 

 

11. Jury oceniać będzie: 

 oryginalność pomysłu biznesowego, 

 plan organizacyjny i marketingowy, 



 plan finansowy. 

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i dyplomy: 

 za zajęcie I miejsca – nagrodę w wysokości 3 000,00 zł 

 za zajęcie II miejsca – nagrodę w wysokości 2 000,00 zł 

 za zajęcie III miejsca – nagrodę w wysokości 1 000,00 zł 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć: 

 Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) 

 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 2) – dotyczy uczniów 

niepełnoletnich 

 Biznesplan 

2. Biznesplany zgłaszane przez uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób 

trzecich oraz muszą być pracami autorskimi. 

 3. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz jego wyniki będą 

umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie (I piętro budynku szkoły). 

 

IV. Terminarz konkursu: 

1. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych udziałem w konkursie – 11.02.2020 r. 

(świetlica szkolna godzina 9.50) 

2. Dostarczenie wymaganej dokumentacji – 14.02.2020 r. (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2) 

3. Złożenie pracy konkursowej do 11.03.2020 r. 

4. Ogłoszenie listy prac zakwalifikowanych do finału konkursu – 20.03.2020 r. 

5. Prezentacja prac finałowych między 1 a 6 kwietnia 2020 r. 

 

V. Przepisy końcowe 

1. Organizator konkursu dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych 

etapów konkursu bez podania przyczyny, jednocześnie zobowiązuje się bezzwłocznie 

poinformować o tym fakcie uczestników konkursu. 

2. Biznesplany biorące udział w konkursie nie będą zwracane ich autorom po zakończeniu 

konkursu i wyłonieniu laureatów, pozostaną w dokumentacji szkoły. 


