
Regulamin powiatowego konkursu „Ryzyko działalności gospodarczej „ 

 

CEL KONKURSU 

 

Podejmowanie działalności wiąże się niewątpliwie z osiągnięciem określonego celu, którym zazwyczaj 

jest zysk. Jednak nie zawsze przedsiębiorcy uda się osiągnąć zamierzone cele, podejmując szereg decyzji 

przemyślanych, nieprzemyślanych naraża się na pewne ryzyko. 

 Celem konkursu jest uświadomienie ryzyka jakie niewątpliwie wiąże się z podejmowaną działalnością 

gospodarczą oraz prawnych możliwości wyeliminowania tego ryzyka. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Powiatowym konkursie: „Ryzyko działalności 

gospodarczej”  zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.  

2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest PCEiK oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Sycowie, zwany dalej Organizatorem. 

3. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego oraz  Akademii Krajowego Rejestru 

Długów. 

 

 

Uwagi ogólne  

§ 1 

1. Powiatowy konkurs: „Ryzyko działalności gospodarczej” jest przeznaczony dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

2. Konkurs organizuje się jako dwustopniowe zawody o zasięgu powiatowym.  

I stopień etap szkolny – test z zakresu zasad i przepisów dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawa cywilnego, prawa finansowego – kwalifikacja; 

II stopień etap powiatowy – prezentacja pomysłu na firmę. 

 

I etap konkursu  

§2 

1.  Szkoły, których uczniowie chcą przystąpić do konkursu zgłaszają rejestrację swojego uczestnictwa 

Organizatorowi oraz rejestrują uczniów chętnych do udziału w konkursie w podanych przez Organizatora 

terminach.  – wzór zgłoszenia Załącznik nr 1 oraz nr 2  

2. I etap odbywa się w macierzystych szkołach uczestników. Konkurs przeprowadza co najmniej trzy 

osobowa komisja szkolna, którą  powołuje Dyrektor Szkoły i wyznacza jej przewodniczącego.  

W pierwszym etapie uczestnicy udzielają odpowiedzi na 40 pytań testowych w nieprzekraczalnym 

czasie 45 minut. Uczestnicy nie mogą wnosić do sal żadnych urządzeń elektronicznych oraz 

telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do 

dyskwalifikacji uczestnika.  

3. Uczestnicy wypełniają test oznaczając go swoim imieniem i nazwiskiem. 



4. Uczestnicy wypełniają test piórem lub długopisem /nie można używać ołówków i korektorów/. Za 

każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt, za odpowiedź błędną przyznaje się 0 

punktów.Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi  

i wpisanie obok słowa „błąd”. 

5. Prace poprawiają Komisje Szkolne według schematu odpowiedzi otrzymanego od Organizatora 

konkursu. 

6. Zadania i odpowiedzi I etapu konkursu dostarczane będą szkołom za pomocą sieci Internet. 

7. Do drugiego etapu konkursu przechodzi po trzech najlepszych uczniów z każdej ze Szkół 

uczestniczącej w konkursie.  

8. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku uczestników, należy przeprowadzić 

dogrywkę. Pytania przygotowuje komisja szkolna, która decyduje o tym kto przechodzi di II etapu 

konkursu.  

9.. Komisja Szkolna, przeprowadzająca etap I konkursu może zdyskwalifikować uczestnika na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej pracy. 

10. Komisja Szkolna sporządza protokół i podaje wyniki uczestnikom. W ciągu 3 dni po Konkursie 

Przewodniczący przesyła do Organizatora konkursu za pośrednictwem sieci Internet wyniki osiągnięte 

przez uczniów.  

11. Od decyzji Komisji Szkolnej przysługuje, w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników, odwołanie 

składane za pośrednictwem Komisji Szkolnej do Organizatora konkursu, który rozstrzyga odwołanie  

i informuje o wyniku właściwą Komisję Szkolną. Decyzja Organizatora konkursu  jest ostateczna. 

12. Dokumentację I stopnia Konkursu prowadzą Komisje Szkolne. Na dokumentację składają się: 

a) powołanie członków Komisji Szkolnej‐ załącznik Nr 3. 

b) oświadczenia rodziców /prawnych opiekunów/ o zgodzie na publikowanie danych osobowych 

uczestników Konkursu  na stronie internetowej Konkursu  i na listach uczestnictwa‐ załącznik nr 4; 

c) protokoły z przebiegu I stopnia Konkursu ‐ załącznik nr 5. 

d) arkusze konkursowe uczniów; 

f) dokumentację dotyczącą odwołań; 

g) protokół dyskwalifikacji uczestnika‐ załącznik nr 6. 

 

II etap Konkursu  

§ 3 

1. Przed przystąpieniem do II etapu uczestnicy zobowiązani się do 10 maja 2013r. złożyć projekt 

„Pomysłu na własną działalność gospodarczą. Projekt należy przesłać na adres mailowy 

organizatorów konkursu. 

2. II etap konkursu przeprowadzany jest w Starostwie Oleśnickim. 



3. W trakcie II etapu  uczestnicy przedstawiają przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną  

pt. „Pomysł na własną działalność gospodarczą”.  

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje 6 osobowa komisja w skład której 

wchodzą  

- przedstawiciele AKRD 

- przedstawiciele ZSP Syców i PCEiK  w Oleśnicy 

- przedstawiciele biznesu  

-przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie 

4. Kryteria oceniania  prezentacji ( załącznik nr 7.)  

5. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki uczestnikom. W ciągu 3 dni po Konkursie 

Przewodniczący przesyła do Organizatora konkursu za pośrednictwem sieci Internet wyniki osiągnięte 

przez uczniów I etapie konkursu.  

6. Od decyzji Komisji Szkolnej przysługuje, w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników, odwołanie, 

składane za pośrednictwem Komisji Szkolnej do Organizatora konkursu, który rozstrzyga odwołanie  

i informuje o wyniku właściwą Komisję Szkolną. Decyzja Organizatora konkursu jest ostateczna. 

 

 

III Nagrody i wyróżnienia  

Spośród wszystkich uczestników konkursu Komisja wyłoni 3 laureatów. Nagrody zostaną ufundowane 

przez  Akademię Krajowego Rejestru Długów. 


