
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

„MOJA FIRMA – MOJA PASJA” 

§ 1 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Jastrzębskie Doradztwo Kariery (JDK). 

2. Koordynatorem głównym jest Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz Zespół Szkół nr 6  

     w Jastrzębiu-Zdroju. 

3.  Konkurs odbędzie się dnia 17.10.2018 r. w godzinach od 9.00 – 11.30 w Zespole Szkół nr 6,  

     ul. Harcerska 12, Jastrzębie-Zdrój. 

§ 2 

CEL KONKURSU 

1. Promowanie działań zachęcających uczniów do odkrycia w sobie postaw przedsiębiorczych, 

    które  mogą wpłynąć na ich przyszłą karierę zawodową. 

2. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.  

3. Promowanie osiągnięć uczniów.  

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów przedsiębiorczością. 

§ 3 

ADRESACI KONKURSU 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Jastrzębiu - Zdroju. 

2. Zgłoszenie do konkursu w formie wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik do regulaminu) należy 

dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (pokój nr 11) w terminie  

do  12.10.2018 r , do godz. 13.30. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

§ 4 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie biznes planu przedstawiającego pomysł na działalność  

    gospodarczą. 

    Uczestnicy Konkursu przygotują biznes plan na formularzu otrzymanym od organizatora. 

2. Ocenie podlegają: 

-  opisany w formularzu pomysł na własną działalność gospodarczą,  

-  realność powodzenia w przyszłości i zapotrzebowanie na rynku, 

-  opis odbiorców, klientów, 

-  analiza konkurencji, 

-  plan nakładów finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności, 

-  przyjęta strategia marketingowa, 



-  krótka analiza finansowa zawierająca wyliczenie miesięcznego przychodu/zysku brutto i netto,  

 z uwzględnieniem podatku, składek ZUS i przewidywanych kosztów, 

- poprawność merytoryczna przygotowanego formularza. 

3. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.  

 

§ 5 

WARUNKI KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział jedna drużyna tj. max.3 osoby z każdej szkoły ponadgimnazjalnej  

     w Jastrzębiu-Zdroju.  

2. Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przygotuje salę oraz stanowiska pracy dla zgłoszonych 

    drużyn. 

3. Każda z drużyn otrzyma 1 formularz konkursowy w wersji  papierowej przygotowany przez   

    Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju. 

4. Formularz powinien być wypełniony samodzielnie przez członków drużyn uczestniczących  

    w Konkursie.  Członkowie drużyn nie mogą posługiwać się żadnymi pomocami np. literatura,    

    Internet  itp. 

5. Formularz należy podpisać imieniem i nazwiskiem wszystkich członków drużyny oraz podać nazwę, 

     numer i adres szkoły.  

6. Wypełniony formularz konkursowy uczestnicy przekazują przedstawicielowi Powiatowego Urzędu 

    Pracy w Jastrzębiu - Zdroju. 

7. W przypadku naruszenia przez drużynę lub któregokolwiek z jej członków postanowień niniejszego   

    Regulaminu organizator ma prawo wykluczyć drużynę z konkursu – decyzja organizatora w tej   

    kwestii jest ostateczna. 

 

§ 6 

NAGRODY 

1. W Konkursie zostaną przyznane trzy główne miejsca (1-3)   
2. Nagrody:  
- zwycięzcy konkursu (1-3 miejsce) uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Złożenie karty uczestnictwa zgłoszeniowego oznacza wyrażenie przez uczestników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zamieszczoną w karcie klauzulą. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o konkursie w celach 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkół, w prasie i telewizji lokalnej. 

3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie  JDK -  

https://www.facebook.com/JastrzebskieDrogowskazyKariery 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 

 



Załącznik do regulaminu konkursu  

 

Karta uczestnictwa w konkursie  „MOJA FIRMA – MOJA PASJA” " 

 

Imię i Nazwisko członka drużyny : ..................................................................................................  

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły: ...................................................................................................................................  

Imię i Nazwisko szkolnego koordynatora: ………………………………………………………………………………. 

Telefon: ...................................................................   

e-mail: .....................................................................  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu "MOJA FIRMA – MOJA PASJA” 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wizerunkowych i kontaktowych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

(administratora  w przestrzeni publicznej w mediach ogólnodostępnych i społecznościowych)  

do celów:  

- kontaktowych, 

- promocji wydarzeń organizowanych w ramach Jastrzębskiego Tygodnia Kariery 2018 

 

 

 

………………………………………… …………..………………………… 

         (miejscowość i data)                                                            (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

……………………………………………………………… 

 (podpis rodzica w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 


