
 
REGULAMIN KONKURSU „MÓJ BIZNES REGIONALNY” 

 

Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „MÓJ BIZNES REGIONALNY”, zwanego dalej 

„Konkursem”, skierowanego do uczestników projektu „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (zwane dalej „SKEF”) z siedzibą w Gdyni przy 

ul. Legionów 126. 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu konstruowania biznesplanu, pracy w 

grupie, możliwości wspierania innowacji i kreatywności w biznesie nabytych w trakcie ich udziału w projekcie „Biznesplan? To 

nie takie trudne! 2 edycja”. Udział w Konkursie ma na celu skierowanie uwagi młodzieży na wykorzystanie lokalnego potencjału 

kulturowego i środowiska naturalnego przy planowaniu działalności firmy na obszarach wiejskich i w małych miastach, 

poszerzenie wiedzy oraz budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.  

 

3. WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

3.1. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.  

3.2. Organizator powoła eksperta oceniającego prace konkursowe posiadającego doświadczenie w zakresie zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej czy tworzenia biznesplanów. 

 

4. SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU KONKURSU 

4.1. Informacje o Konkursie zostaną przesłane do nauczycieli realizujących projekt „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 

edycja”. 

4.2. Regulamin Konkursu będzie także dostępny na stronie www.skef.pl.  

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

5.1. Konkurs organizowany jest dla uczniów biorących udział w projekcie „Biznesplan? To nie takie trudne! 2 edycja”. 

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie biznesplanu w formie pracy pisemnej przez zespół liczący 

od 3 do 5 uczniów i przekazanie go wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w projekcie.  

5.3. Zadaniem zespołu uczniów będzie  sporządzenie biznesplanu wykorzystującego lokalne zasoby naturalne i kulturowe 

przy wykorzystaniu szablonu biznesplanu zawartego w podręczniku „Od oszczędzania do inwestowania we własny 

biznes” i uwzględnieniu następujących założeń: 

 rozpoczęcie działalności nastąpi najpóźniej do 31.12.2021 roku, 

 kapitał początkowy nie może być wyższy niż 50.000 złotych; przy założeniu, że 40.000 złotych to dotacja 

inwestycyjna ze środków UE, a 10.000 złotych to wkład własny, jako oszczędności albo kredyt. 

5.4. Praca powinna zostać sporządzona w wersji papierowej, na stronach formatu A4, czcionką Calibri, Arial lub Times 

New Roman w rozmiarze 12.                     



 
5.5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w projekcie, po dokonaniu wyboru jednej najlepszej pracy, spośród prac otrzymanych 

od uczniów, przesyła pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126.  

5.6. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 maja 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

5.7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wielkimi literami. 

 

6. ELIMINACJE DO FINAŁU, SPOSÓB OCENY PRAC 

6.1. Powołany przez Organizatora ekspert dokona oceny i przedstawi pisemną rekomendację nadesłanych prac 

konkursowych oraz dokona wyboru jednego najlepszego biznesplanu. 

6.2. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda. 

6.3. Nazwiska autorów zwycięskiej pracy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

 

7. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

7.1. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w postaci bonów upominkowych o łącznej wartości 1.800 zł brutto (słownie złotych: 

jeden tysiąc osiemset 00/100). 

7.2. Nagroda dla zwycięskiego zespołu zostanie przekazana na adres szkoły za pośrednictwem operatora pocztowego lub 

kuriera w terminie 10 dni od daty wyłonienia zwycięskiej pracy oraz podania informacji  

o wyłonieniu zwycięzców Konkursu. 

     

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 30 czerwca 2018 r. 

8.2. Wszelkie decyzje eksperta oceniającego prace są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8.3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

8.4. Prace uczestników Organizator Konkursu może bezpłatnie wykorzystać do celów promocyjno-marketingowych oraz 

badawczych. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, 

wywiadów w materiałach promocyjnych i reklamowych SKEF.  

8.6. Nagrody, których wartość przekracza 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze uiszczenie podatku. 

8.7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 7 lutego 2018 roku 

 

 

 

 

 

 


