
Załącznik 

        do Uchwały Nr 4231/2017 

        Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

        z dnia 06 września 2017r. 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

Będę Biznesmenem – BeBi 

 

 

 

§1  

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Będę 

Biznesmenem – BeBi, zwanego dalej Konkursem.  

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Koordynatorem Konkursu prowadzącym jego organizacyjną obsługę jest Departament  

Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  

al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl, zwany dalej 

Departamentem. 

4. Liderem Konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15,  

64-100 Leszno, zwane dalej Liderem. 

5. Partnerami Konkursu są: 

1) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin, 

2) Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, 

3) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, 

4) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, 

 zwani dalej Partnerami. 

6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Koordynatora, Lidera i Partnerów. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§2 

 

 Cele Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1) pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów, 

2) rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, 

3) stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, 

4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących 

przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych, 

wykorzystanie metod kreatywnego myślenia). 
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§3 

 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Uczestnikami Konkursu są 3-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, zwane dalej Zespołami, pod opieką nauczyciela, zwanego dalej 

Opiekunem Zespołu. 

2. Zespół może złożyć tylko jeden autorski Projekt, będący wynikiem pracy twórczej 

uczestników, nienaruszający praw osób trzecich oraz wolny od wad prawnych. 

3. Projekt to pomysł na biznes w formie opracowania pisemnego i prezentacji, zwany dalej 

Projektem. 

4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przedstawienie założeń swoich Projektów podczas 

uroczystości podsumowującej Konkurs. 

5. Kartę zgłoszenia do Konkursu (załącznik nr 1) wraz z Projektem należy złożyć do dnia 

31.10.2017r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w formie 

papierowej i na płycie CD (w formacie pdf) na adres Lidera Konkursu Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie, z dopiskiem: Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi. 

6. Zgłaszany Projekt powinien obejmować: 

1) charakterystykę przedsięwzięcia, założenia, cele, analizę rynku pod kątem 

zapotrzebowania na zaproponowany produkt/usługę, opis produktu/usługi, plan 

finansowy, źródła finansowania, 

2) harmonogram realizacji Projektu – opis kolejnych realizowanych działań, czas trwania 

poszczególnych etapów, 

3) opis metod i narzędzi pracy wykorzystywanych przy przygotowaniu Projektu, opis 

podjętych działań i współpracy z osobami spoza szkoły, instytucjami zewnętrznymi itp. 

4) misję i wizję, 

5) opis zespołu projektowego – wraz z podziałem obowiązków, 

6) plan marketingowy – identyfikacja klientów, analiza rynku zbytu, promocja/reklama, 

sposób sprzedaży, 

7) analizę SWOT dla Projektu (silne/słabe strony, szanse/zagrożenia). 

7. Projekt dostarczony po wyznaczonym terminie zgłaszania nie będzie brał udziału  

w Konkursie. 

8. Nadesłane lub dostarczone Projekty nie będą zwracane. 

9. Przystępując do Konkursu członkowie Zespołu oraz Opiekun Zespołu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa Wielkopolskiego oraz w celach 

archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016r. poz. 922). 

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w oświadczeniu (załącznik nr 2  

i nr 3). 

 

§4 

 

Ocena Projektów 

 

1. Oceny formalnej zgłoszeń dokonują pracownicy Lidera i Partnerów Konkursu. 

2. Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia są kierowane pod obrady Komisji Konkursowej. 

3. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 



4. Komisja Konkursowa dokona oceny Projektów w dwóch etapach.  

1) I etap – półfinałowy: ocena merytoryczna Projektu. Pięć najlepszych projektów 

przechodzi do II etapu Konkursu. 

2) II etap – finałowy: Komisja Konkursowa wyłoni zwycięski Projekt, wskaże laureatów  

i wyróżnionych na podstawie prezentacji Projektów poprowadzonej przez Zespoły (czas 

prezentacji – maksymalnie 10 minut). 

5. Kryteria oceny Projektów: 

1) oryginalność i innowacyjność pomysłu, 

2) przejrzystość treści, spójność informacji, 

3) analiza przedsięwzięcia w otoczeniu, realność założeń, 

4) adekwatność kosztów do rzeczywistości, 

5) profesjonalny sposób prezentacji. 

 

§5 

 

Nagrody 

 

1. Zwycięskie Zespoły otrzymają nagrody: 

I. Miejsce – nagroda o wartości 6000 zł (1 nagroda) 

II. Miejsce – nagroda o wartości 3000 zł (1 nagroda) 

III. Miejsce – nagroda o wartości 1800 zł (1 nagroda) 

Dwa wyróżnienia po 900 zł.  

2. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej 

uroczystości. Regulamin nie przewiduje innej formy i terminu przekazania nagród. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

§6 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) Karta zgłoszenia do Konkursu Będę Biznesmenem – BeBi, 

2) Oświadczenie Członka Zespołu,  

3) Oświadczenia Opiekuna Zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia do Konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi” 

Tytuł projektu  

Nazwa szkoły  

Dyrektor szkoły  

 

Adres szkoły 

Ulica  

Miejscowość  

Telefon/fax  

e-mail  

 

Skład Zespołu  

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1   

2   

3   

 

Opiekun Zespołu  

Imię i nazwisko  

e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

Oświadczenie Członka Zespołu  

 
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie Będę Biznesmenem 

– BeBi. 

2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym 

i ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa 

Wielkopolskiego oraz w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.). 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wiąże się  

z nieprzystąpieniem do Konkursu. 

2) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań. 

3) Mam prawo do kontroli przetwarzania, wglądu i poprawiania swoich danych 

osobowych oraz do złożenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, przy 

czym Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do przetwarzania 

moich danych w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. 

4) W przypadku uzyskania tytułu laureata moje dane osobowe w zakresie: imię, 

nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości 

zgodnie z §7 Regulaminu Konkursu Będę Biznesmenem – BeBi. 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Miejscowość, data Podpis Członka Zespołu  

 

 

 
              ………………………………………….. 

           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie Opiekuna Zespołu  

 
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie Będę Biznesmenem 

– BeBi. 

2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym 

i ich zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora  

w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji Województwa 

Wielkopolskiego oraz w celach archiwalnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135, z późn.zm.). 

4. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wiąże się  

z nieprzystąpieniem do Konkursu. 

2) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. 

3) Mam prawo do kontroli przetwarzania, wglądu i poprawiania swoich danych 

osobowych oraz do złożenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, przy 

czym Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do przetwarzania 

moich danych w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. 

4) W przypadku uzyskania przez Zespół tytułu laureata moje dane osobowe  

w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, miejsce pracy, będą podawane do 

publicznej wiadomości zgodnie z §7 Regulaminu Konkursu Będę Biznesmenem – 

BeBi. 

 

 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Miejscowość, data Podpis Opiekuna Zespołu  

  

  

 

 


