„Mój biznes szansą dla mojego regionu”
regulamin konkursu
ZASADY PODSTAWOWE
§1
Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się konkurs.
Konkurs ma charakter regionalny, obejmuje swoim zasięgiem teren 4 powiatów: biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.
 Uczestnikami konkursu jest młodzież ucząca się w szkołach średnich powiatu zamojskiego,
biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Konkurs skierowany jest do osób zainteresowanych
poszerzaniem wiedzy ekonomicznej.
 Konkurs składa się z czterech etapów: szkolnego, powiatowego, warsztatów „Ekonomia nie jest trudna”
i finału. Otrzymana punktacja w poszczególnych etapach będzie podstawą do zakwalifikowania
się uczestników do kolejnego etapu konkursu.
 Miejsce organizacji konkursu to:



I etap szkolny
II etap powiatowy

szkoły średnie wskazane w § 1 pkt 3 z powiatów, zgłoszonych do konkursu.
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39, wewn. 25
tel./fax 84 638 30 59
e-mail bpzamosc@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Biłgoraju
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 42 55
e-mail bpbilgoraj@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 29 38
tel./fax 84 696 26 39
e-mail bphrubieszow@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax 84 664 38 38
e-mail bptomaszow@bipe.pl

III etap warsztaty

Bank Zachodni WBK
ul. Partyzantów 12
22-400 Zamość

FINAŁ

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39, wewn. 25
tel./fax 84 638 30 59
e-mail bpzamosc@bipe.pl

ORGANIZATOR
§2
Organizator konkursu:
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
Tel. 84 638 49 39, wewn. 25
www.bipe.pl
Partnerzy:
Bank Zachodni WBK
Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego
Prezydent Miasta Zamość
Patronat Medialny:
Katolickie Radio Zamość
Kronika Tygodnia
Nowy Kurier Zamojski
Telewizja Kablowa Zamość VIDEO KADR

NAGRODY
§3
Laureaci o najwyższej liczbie punktów otrzymają atrakcyjne nagrody:
I miejsce -smartfon
II miejsce -smartfon
III miejsce -aparat fotograficzny
IV miejsce -głośnik mobilny
V miejsce- głośnik mobilny
Pozostali uczestnicy finału otrzymają wyróżnienia.

REALIZACJA KONKURSU
§4
Cele konkursu:
-

popularyzacja wiedzy i literatury ekonomicznej wśród młodzieży szkół średnich,
inspirowanie młodzieży do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki współczesnej ekonomii,
motywowanie uczniów do aktywności i przedsiębiorczości,

-

kształtowanie umiejętności pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej,
wspomaganie szkolnej edukacji ekonomicznej.

Harmonogram działań obejmuje:
Do konkursu należy zgłosić się do 28.02.2018 r.
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu w bibliotece właściwej dla danego powiatu. (powiat zamojski – Biblioteka Pedagogiczna
w Zamościu, powiat biłgorajski – Filia BP w Biłgoraju, powiat hrubieszowski - Filia BP
w Hrubieszowie,
powiat tomaszowski - Filia BP w Tomaszowie Lubelskim).
I etap – odbędzie się 06.03.2018 r. o godz. 10.00 na terenie szkoły, która wyraziła chęć uczestnictwa
w konkursie. W pierwszym etapie konkursu uczniowie będą mieli za zadanie rozwiązać test wyboru
w ciągu 45 minut. Test będzie rozwiązywany jednocześnie we wszystkich zgłoszonych do konkursu szkołach.
Protokół z I etapu wraz z wynikami testu nauczyciel przesyła do biblioteki właściwej dla danego powiatu do dnia
09.03.2018 r. (z dopiskiem Projekt ekonomiczny Mój biznes szansą dla mojego regionu). Wyniki I etapu
zostaną opublikowane w mediach, na stronie www organizatora i przekazane telefonicznie.
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5
22-400 Zamość
tel. 84 638 49 39, wewn. 25
tel./fax 84 638 30 59
e-mail bpzamosc@bipe.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Biłgoraju
ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 686 42 55
e-mail bpbilgoraj@bipe.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Hrubieszowie
ul. Ciesielczuka 1
22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 29 38
tel./fax 84 696 26 39
e-mail bphrubieszow@bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax 84 664 38 38
e-mail bptomaszow@bipe.pl

Do II etapu przechodzi trzech najlepszych uczniów ze zgłoszonej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę
punktów z testu. W przypadku osiągnięcia przez uczestników wysokiej punktacji, organizator może dopuścić
do drugiego etapu większą liczbę osób z danej szkoły.
Drugi etap konkursu odbędzie się w bibliotekach pedagogicznych właściwych dla danego powiatu dnia
19.03.2018 r. o godz. 11.00. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu będą mieli za zadanie
rozwiązać testu wyboru w czasie 60 minut. Prace zostaną sprawdzone przez komisję, powołaną przez
organizatora. Do finału przejdzie 20 osób wyłonionych spośród uczestników II etapu, którzy uzyskali najwyższą

liczbę punktów z testu. Informacja o wynikach II etapu zostanie przekazana telefonicznie do szkół i opublikowana
na stronie organizatora.
Warsztaty „Ekonomia nie jest trudna” dla 20 osób wyłonionych spośród uczestników II etapu konkursu. Zostaną
przeprowadzone 23.03.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Banku Zachodniego WBK przy
ul. Partyzantów 12 przez eksperta z Banku Zachodniego WBK w Zamościu.
Uczestnictwo w warsztatach jest warunkiem przejścia do finału konkursu.
FINAŁ
W trzecim etapie weźmie udział 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w II etapie konkursu
oraz uczestniczyli w warsztatach „Ekonomia nie jest trudna” zorganizowanych we współpracy z Bankiem
Zachodnim WBK w Zamościu.
Finał odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu dnia 24.04.2018 r. o godzinie 10.00.
W trakcie finału odbędą się indywidualne wystąpienia uczniów „Mój biznes szansą dla mojego regionu”, które
będą oceniane przez komisję, złożoną z ekspertów.
§ 5
4. Zakres tematyczny:
 podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 podstawowe pojęcia o gospodarce,
 zasady organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej,
 umiejętności praktyczne potrzebne do założenia firmy oraz wejścia na rynek pracy,
 podatki,
 instytucje wspomagające pracowników, przedsiębiorców i ich zadania.
Postanowienia końcowe:

 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany warunków KONKURSU w razie wystąpienia przyczyn
od niego niezależnych,

 Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego REGULAMINU,
 W związku z organizacją KONKURSU (tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników, publikację
wizerunku w mediach) rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający UCZESTNIKA KONKURSU wyraża
zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.). Dane osobowe UCZESTNIKÓW KONKURSU będą
wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb KONKURSU,

 Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie np. dojazdy odbywają
się na koszt UCZESTNIKA,

 ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione.
W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Wspomagania Edukacji
tel. 84 638 49 39 wewn. 25 i pracownicy Wydziału Udostępnia Zbiorów -Wypożyczalnia wewn. 26
oraz pracownicy Filii:
Biłgoraj tel. 84 686 42 55, e-mail:
bpbilgoraj@bipe.pl
Hrubieszów tel. 84 696 26 39 , e-mail: bphrubieszow@bipe.pl
Tomaszów Lubelski tel. 84 664 38 38, e-mail: bptomaszow@bipe.pl
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: www.bipe.pl
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość

