ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH
IM. MARII DĄBROWSKIEJ
W BYDGOSZCZY

„Młodzieżowi liderzy przedsiębiorczości” –
XVI Międzyszkolny Konkurs Przedsiębiorczości
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pod hasłem „Młodzi w Biznesie: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa”.

Regulamin
§1
Organizator
1. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy (ul. Gajowa 94, 85 -717
Bydgoszcz, tel./fax 52 375-85-40), pod patronatem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Bydgoszczy, z udziałem środków finansowych przyznanych w ramach Bydgoskiego Grantu
Oświatowego.
2. Pracami związanymi z konkursem kieruje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora,
spośród nauczycieli Zespołu Szkól Handlowych. Podczas rozgrywek finałowych w skład komisji
wchodzą Nauczyciele - opiekunowie biorących udział w finale zespołów oraz powołani przez
Organizatora przedstawiciele pracodawców lub/i instytucji samorządowych.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym kosztów
przesyłek i kosztów dojazdów.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.zsh.bydgoszcz.pl
(dalej: „strona internetowa Organizatora”).
§2
Cele konkursu
Celami konkursu są:


rozwijanie zainteresowania przedsiębiorczością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,






motywowanie uczniów do samodzielnego podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
po ukończeniu szkoły,
wyróżnienie i nagrodzenie uczniów najlepszych – o dużej wiedzy teoretycznej i umiejętnościach
praktycznych,
promocja działań Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w zakresie wspierania
przedsiębiorczości,
promocja Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy.
§3
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Szkoła, w której udział w etapie szkolnym weźmie największa liczba Uczniów, otrzyma dyplom
Lidera Międzyszkolnego Konkursu Przedsiębiorczości.
4. W etapie szkolnym Uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe indywidualnie. Etap ten polega
na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru.
5. Etap szkolny prowadzi do wyłonienia trzyosobowych zespołów, reprezentujących daną szkołę
w etapie międzyszkolnym. W etapie międzyszkolnym (finałowym) Uczestnicy wykonują zadania
w grupie.
§4
Rejestracja szkół, zgłaszanie Uczestników i terminy etapów
1. Dyrektorzy szkół lub Nauczyciele za zgodą właściwego Dyrektora zgłaszają uczestnictwo szkoły
w konkursie do dnia 4 marca 2019 r., przesyłając e-mailem zeskanowany formularz zgłoszenia
(załącznik 1) na adres koordynatorki: awojciechowska.zsh@wp.pl
2. I etap (szkolny) odbędzie się we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie
12 marca 2019 r., o godzinie ustalonej przez Dyrektora szkoły. Z przeprowadzonego etapu
szkolnego sporządza się protokół według wzoru przesłanego wraz z testami przez Organizatora.
3. II etap konkursu (finał międzyszkolny) odbędzie się 16 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00,
w siedzibie Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy (ul. Gajowa 94).
4. Dyrektor szkoły biorącej udział w konkursie lub wyznaczony przez niego Nauczyciel umożliwia
zapoznanie się zainteresowanych udziałem w konkursie Uczniów szkoły i ich Rodziców (prawnych
opiekunów) z niniejszym regulaminem w formie zwyczajowo przyjętej w danej placówce.
5. Dyrektor szkoły biorącej udział w konkursie pozyskuje zgody na udział Uczestników w konkursie,
oświadczenia o akceptacji regulaminu konkursu i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danej placówce. Organizator
przetwarza dane osobowe wyłącznie finalistów konkursu.
§5

Przebieg I etapu (szkolnego)
1. Eliminacje szkolne odbędą się w szkołach 12 marca 2019 r., o godzinie ustalonej przez Dyrektora
szkoły. Czas przeznaczony na rozwiązywanie 30 zadań testowych wynosi 40 minut.
2. Dyrektor szkoły powołuje dwuosobową, szkolną komisję konkursową.
3. Liczba Uczestników nie jest ograniczona.
4. Organizator prześle szkołom zestaw testowych pytań konkursowych na adres e-mailowy podany
w zgłoszeniu w dniu 10 marca 2019 r. Test konkursowy należy wydrukować i powielić we własnym
zakresie.
5. Wszyscy Uczestnicy, którzy zadeklarowali swój udział w konkursie, rozwiązują zadania
konkursowe indywidualnie.
6. Oceny prac dokonuje szkolna komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły - według
punktacji określonej przez Organizatora. W protokole uwzględnia się wyniki trojga Uczestników,
którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów za rozwiązanie testu. W przypadku
zakwalifikowania się do finału, Uczestnicy będą tworzyć zespół reprezentujący szkołę.
7. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikuje się 7 najlepszych zespołów szkolnych. Wyłonienie szkół
uczestniczących w finale nastąpi na podstawie punktacji zgromadzonej przez trzech Uczestników,
wskazanych w protokołach. W przypadku identycznej liczby punktów zgromadzonych przez więcej
niż jeden zespół, o zakwalifikowaniu do finału zdecyduje mniejsza liczba błędnych odpowiedzi w
testach konkursowych.
6. Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego Nauczyciel przesyła do Organizatora po pierwszym
etapie konkursu:
 e-mailem, na adres awojciechowska.zsh@wp.pl w terminie do dnia 14 marca (czwartek)
2019 r. (do godz.14.00):
1) protokół (skan lub zdjęcie);


pocztą (na adres Zespołu Szkół Handlowych ul. Gajowa 94, 85-717 Bydgoszcz), w terminie
do dnia 19 marca (wtorek) 2019 r.:
1) oryginał protokołu,
2) oryginały trzech arkuszy z najlepszymi wynikami Uczestników,
3) kopię oświadczenia o zgodzie na udział Uczestnika w finale konkursu,
4) kopię oświadczenia o akceptacji regulaminu Konkursu i o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w finale konkursu,
5) kopię oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Nauczyciela-opiekuna zespołu.

7. Organizator powiadomi szkoły o zakwalifikowaniu ich drużyny do międzyszkolnego etapu konkursu
w dniu 19 marca 2019 r. drogą e-mailową – na wskazane adresy.
§6
Przebieg II etapu (finału międzyszkolnego)
1. Etap międzyszkolny odbędzie się 16 kwietnia (wtorek) 2019 r., o godzinie 9.00. w siedzibie
Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy.
2. W etapie tym weźmie udział trzyosobowy zespół z każdej z siedmiu szkół, wyłonionych

w zawodach szkolnych.
3. Podczas finału zespoły:
- wykonają zadania praktyczne z zakresu przedsiębiorczości oraz elementów prawa pracy (w
szczególności rozwiązywanie prostych kazusów przy użyciu kodeksu pracy),
- przedstawią przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne oraz spoty filmowe,

promujące społeczną odpowiedzialność biznesu.
4. Prezentacja multimedialna na temat: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce:
prawda czy mit?” przygotowana na finał, może być wykonana w dowolnym programie do
prezentacji np. Power Point (plik z rozszerzeniem:*.ppt lub *.pptx) albo Prezi. W przypadku
zastosowania innego programu, konieczna jest konsultacja z Organizatorem, w celu zapewnienia
możliwości technicznych przedstawienia prezentacji podczas finału. Prezentację można przesłać do
Organizatora do dnia 14 kwietnia 2019 r. Podczas zawodów finałowych zespoły będą przedstawiać
swoje prezentacje komisji konkursowej. Czas prezentacji nie może przekraczać 9 minut.
Komisja konkursowa oceni w szczególności:








staranność, strukturę i logiczność prezentacji,
zawartość merytoryczną prezentacji i jej walory edukacyjne,
kreatywność i nowatorstwo w zakresie prezentacji tematu,
czytelność, estetykę, zawartość i jakość elementów graficznych,
umiejętność gospodarowania czasem,
praktyczne zastosowanie zasad prawidłowej komunikacji przez prelegentów (płynność,
swobodę i samodzielność wypowiedzi, poprawność językową, postawę, kontakt
z publicznością, zaangażowanie emocjonalne itp.),
zaangażowanie całego zespołu.

5. Oprócz prezentacji poszczególne zespoły przygotowują na finał krótki spot filmowy, promujący
społeczną odpowiedzialność biznesu, trwający maksymalnie 60 sekund. Komisja konkursowa
oceni w szczególności: kreatywność, walory estetyczne i perswazyjne spotów. Spoty należy przesłać
do organizatora do dnia 14 kwietnia 2019 r., wskazując warunki techniczne odtworzenia filmu.
6. Prezentacje multimedialne oraz spoty nie mogą naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz
muszą być zgodne z normami obyczajowymi; przystąpienie do finału konkursu jest równoznaczne z
oświadczeniem, że Uczestnicy posiadają pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych
do prezentacji i spotu, oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
7. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną dla twórców ich
publikację na stronie internetowej Zespołu Szkół Handlowych oraz Miejskiego Ośrodka Nauczycieli
w Bydgoszczy.
8. Organizator odpowiada za przygotowanie sprzętu multimedialnego do wykonywania zadań
oraz przeprowadzenia prezentacji, wyposażonego w niezbędne oprogramowanie.
9. Ocena pracy zespołów będzie należała do komisji konkursowej, powołanej przez Organizatora,
spośród Nauczycieli – opiekunów zespołów.
10. Fundatorem nagród rzeczowych dla każdego członka zespołu, który zajmie I miejsce jest Powiatowy
Urząd Pracy w Bydgoszczy. Fundatorem nagród w postaci rzeczowej lub bonów upominkowych
o wartości 100 zł. i 50 zł., przyznanych każdemu finaliście od miejsca II do III jest Zespół Szkół
Handlowych w Bydgoszczy, z udziałem środków finansowych przyznanych w ramach Bydgoskiego

Grantu Oświatowego. Pozostali finaliści otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy finaliści otrzymają
dyplomy.
§7
Tematyka Konkursu

1. W bieżącej edycji hasło przewodnie konkursu brzmi:

„Młodzi w Biznesie: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa”.
2. Ogólne zagadnienia konkursowe (etap szkolny i finał międzyszkolny):













Rynek pracy i bezrobocie.
Podejmowanie i rejestracja działalności gospodarczej w różnych formach prawnych.
Działalność banków w otoczeniu biznesowym firmy.
Biznesplan i model biznesowy CANVAS.
Marketing, reklama i e-biznes.
Negocjacje.
Podstawowe formy opodatkowania związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej.
Zarządzanie zasobami ludzkimi i elementy prawa pracy (rozmowa kwalifikacyjna, dobór
pracowników, zasady prawa pracy, prawa i obowiązki stron stosunku pracy, dokumentacja związana
ze stosunkiem pracy, rodzaje umów o pracę, różnice pomiędzy umowami o pracę a umowami
cywilnoprawnymi, rozwiązanie i wygaśnięcie umów o pracę, czas pracy, urlopy pracownicze,
mobbing, analiza i wnioskowanie na podstawie podanych przepisów prawa).
Prawa konsumenta.
Komunikacja interpersonalna i służbowy savoir-vivre.
Bieżące zagadnienia z zakresu funkcjonowania gospodarki.
§8

Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem a dotyczące Konkursu, rozstrzyga Organizator.
§9
Organizator przechowuje nadesłane protokoły konkursowe i arkusze odpowiedzi w okresie 3 miesięcy
od dnia finału Konkursu.

Dane osobowe
§7
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników - finalistów oraz Nauczycieli –
opiekunów jest Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe Uczestników – finalistów oraz Nauczycieli – opiekunów będą gromadzone
i przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Uczestnikom – finalistom konkursu i Nauczycielom-opiekunom, którzy podają dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, są oni uprawnieni
do:
1) sprostowania udostępnionych danych;
2) usunięcia przedmiotowych danych;
3) ograniczenia ich przetwarzania;
4) przenoszenia danych;
5) wniesienia sprzeciwu;
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od Uczestników - finalistów oraz Nauczycieli - opiekunów następujące
dane:
1)
2)

imię i nazwisko,
nazwę reprezentowanej szkoły.

6. Uczestnikom – finalistom konkursu oraz Nauczycielom – opiekunom przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
7. Uczestnik – finalista konkursu oraz Nauczyciel - opiekun zezwala na wykorzystanie jego imienia i
nazwiska w celu informowania (w tym na stronie internetowej Organizatora) o wynikach konkursu.
8. Dane Uczestników - finalistów konkursu oraz Nauczycieli – opiekunów nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem udostępnienia wynikającego z przepisów prawa.
9. Dane Uczestników - finalistów konkursu oraz Nauczycieli – opiekunów będą przetwarzane w
oparciu o złożone oświadczenia.
10. Dane Uczestników - finalistów oraz Nauczycieli – opiekunów nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Postanowienia końcowe
§8
Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynatorka
Agnieszka Wojciechowska
tel. +48 793 688 494
e-mail: awojciechowska.zsh@wp.pl

