
  

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Biznes z Klasą” 

 
§ 1 

ORGANIZATOR 
1. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce. 
2. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem Konkursu oraz obsługę techniczną sprawuje  Wydział 

ds. Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce oraz Wydział Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce. 

 
§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy Regulamin, określa zasady uczestnictwa, a także kryteria oceny zgłoszonych 

projektów i warunki nagradzania laureatów w Konkursie „Biznes z Klasą”, zwany w dalszej 

części „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Edukacja Przedsiębiorczości – projektu Urzędu 

Miasta mającej na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. 

3. Partnerami Konkursu są: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach. 

4. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 

§ 3 

INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Okres realizacji Konkursu: luty 2022 r. – czerwiec 2022 r. 

2. Biuro Konkursu: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 

Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, p.14. 

 

§ 4 

CEL GŁÓWNY ORAZ CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest zwiększenie wiedzy z zakresu ekonomii i postaw konsumenckich uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kielce poprzez nabycie wiedzy z dziedziny 

ekonomii, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umiejętności komunikacji 

interpersonalnej oraz pobudzanie kreatywnego myślenia, a także promocja przedsiębiorczości 

i innowacji. 

2. Celami szczegółowymi Konkursu są: 

a. Wzmocnienie kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów; 

b. Zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej i konsumenckiej wśród uczniów; 

c. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w pobudzaniu i rozwijaniu postaw i umiejętności 

przedsiębiorczych wśród uczniów. 

§ 5 

UCZESTNICY 

1. Inicjatywa skierowana jest do uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych. 



  

 

2. Uczestnikiem Konkursu jest grupa złożona z minimalnie 2 osób a maksymalnie 5 osób, uczniów 

z klas I-III, zgłoszona do udziału przez nauczyciela (w uzgodnieniu z wychowawcą klasy), 

zwanego dalej opiekunem grupy. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (przedstawiciela 

ustawowego), na uczestnictwo w Konkursie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

§ 6 

PRACA KONKURSOWA 

1. W ramach Konkursu uczniowie opiszą pomysł (etap I) oraz stworzą, przedstawią i zrealizują 

projekt inicjatywy przedsiębiorczej – jednorazowej lub czasowej – możliwej do zrealizowania 

w lokalnej społeczności czy przestrzeni publicznej rozumianej jako, np. przedszkole, szkoła, 

miasto, instytucje miejskie, kluby osiedlowe, itp. (etap II) 

 

§ 7 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie skanu Formularza zgłoszeniowego 

szkoły (Załącznik nr 1) do dnia 16.02.2022 r. drogą mailową na adres coi@um.kielce.pl.  

2. Następnie Opiekun grupy dokonuje zgłoszenia Uczestników do Konkursu do dnia 28.02.2022r. 

załączając skan wymaganych dokumentów drogą mailową na adres coi@um.kielce.pl: 

a. formularz zgłoszeniowy uczestników (Załącznik Nr 2), 

b. oświadczenie opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

(Załącznik Nr 3), 

c. oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  

(Załącznik Nr 4 – dla niepełnoletnich uczestników i 4a – dla pełnoletnich uczestników), 

d. oświadczenie dotyczące praw autorskich (Załącznik Nr 5). 

3. Do dnia 15.03.2022 rok Opiekun grupy przesyła opracowaną przez zgłoszony zespół – fiszkę 

projektową (Załącznik 5). 

4. Dokumenty zgłoszeniowe do konkursu – załączniki dostępne do pobrania na stronie 

internetowej http://www.invest.kielce.pl.  

5. Brak któregokolwiek ze wspomnianych dokumentów będzie równoznaczne z odrzuceniem ze 

względów formalnych. 

6. Wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem pracy konkursowej ponoszą 

Uczestnicy Konkursu we własnym zakresie. 

7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania terminów Konkursu. 

8. Opiekunowie grup zobowiązują się uczestniczyć we wszystkich etapach Konkursu, w terminach 

wskazanych przez Organizatora. 

§ 8 

ETAPY PRZEBIEGU KONKURSU 

1. Konkurs składa się z czterech etapów: 

a. Etap I: Ocena złożonych fiszek projektowych zawierających pomysły inicjatyw 

przedsiębiorczych. Wybór dziesięciu najlepszych pomysłów spośród wszystkich zgłoszonych. 

Ogłoszenie wyników pierwszego I etapu Konkursu zostanie opublikowane na stronie 

internetowej http://www.invest.kielce.pl do dnia 31.03.2022 r.  
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b. Etap II: Zespoły zakwalifikowane do etapu II wezmą udział w warsztatach przygotowujących 

ich do prezentacji swoich pomysłów przed Komisją konkursową oraz realizacji inicjatyw. 

1) Warsztaty dla Uczniów - uczestników Konkursu i Opiekunów grup – odbędą się w terminach 

ustalonych z uczestnikami  - najpóźniej do dnia 15.04.2022 r. 

2) Warsztaty dla Uczniów dotyczyć będą następujących zagadnień: 

- Myślenie projektowe w oparciu o metodę Design Thinking – praca w grupie; 

- Wystąpienia publiczne i prezentacja pomysłu. 

3) Zgodnie z celami Konkursu odbędzie się również warsztat dla Opiekunów grup, który dotyczyć 

będzie: 

- Kształtowania aktywnych postaw przedsiębiorczych ucznia. – warsztat odbędzie się  

w terminie ustalonym z opiekunami  - najpóźniej do dnia 15.04.2022 r. 

4) W dniu 20.04.2022 r odbędzie się prezentacja dziesięciu pomysłów na projekty inicjatyw 

przedsiębiorczych przed Komisją konkursową, która dokona ich oceny i wyłoni pięciu 

laureatów. 

c. Etap III: Laureaci zrealizują projekt inicjatywy przedsiębiorczej a następnie przekażą do dnia 10 

czerwca 2022 r. sprawozdanie  -   dokumentację zdjęciową i/lub filmową z krótkim opisem 

podjętych działań, z których Komisja konkursowa wybierze trzy zwycięskie zespoły. Wybór 

dokonany przez Komisję konkursową zostanie ujęty w protokole. 

d. Etap IV. W dniu 21 czerwca 2022 roku podczas uroczystej gali z udziałem uczestników  

i zaproszonych gości, odbędzie się publiczna prezentacja pięciu zespołów, które zaprezentują 

zrealizowane projekty inicjatywy przedsiębiorczych. Komisja konkursowa ogłosi zwycięzców, 

którym bezpośrednio po zakończeniu publicznych prezentacji zostaną wręczone nagrody. 

 

§ 9 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Projekty zostaną ocenione pod względem kreatywności i innowacyjności pomysłu, możliwości 

realizacji oraz spójności koncepcji. Dodatkowo oceniane będą: sposób i forma prezentacji, 

komunikatywność oraz współpraca członków zespołu. 

2. Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac konkursowych, przyznać 

wyróżnienia  pomysłom, które w jego opinii wykazują duży potencjał. 

3. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników i nie służy 

od niej żaden środek odwoławczy. 

 

§ 10 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrody przyznaje Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (Wydział 

ds. Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Kielce i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu), Partnerów 

oraz Mecenasów. 

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę 

Miasto Kielce oraz Mecenasów. 

3. Komisja może nie przekazywać ww. nagród lub przyznać dodatkowe wyróżnienia pomysłom, 

które w jego opinii wykazują duży potencjał. 

4. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom podpisany przez Prezydenta 

Miasta Kielce. 

5. W ramach Konkursu: 



  

 

a. nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody rzeczowej osobom trzecim; 

b. nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody rzeczowej. 

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Prawa autorskie do zgłoszonych prac konkursowych zachowują uczestnicy Konkursu. 

2. Organizator Konkursu ma prawo do dysponowania materiałami związanymi z pracą 

konkursową, w celach konkursowych i promocyjnych. Oświadczenie dotyczące praw 

autorskich stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

3. Przy tworzeniu projektu konkursowego nie można wykorzystać materiałów lub ich elementów 

wcześniej publikowanych. 

4. Zgłoszone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 12 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu,  

w szczególności do prowadzenia rekrutacji, korespondencji, ogłoszenia wyników, 

publikowania listy zwycięzców wraz z ich fotografiami na oficjalnych kanałach Urzędu Miasta 

Kielce oraz Partnerów. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację 

wizerunku, stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany wchodzą 

w życie po upływie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. 

2. Regulamin Konkursu obowiązuje przez cały okres jego trwania i jest dostępny w siedzibie 

Organizatora – Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, Biuro 

ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, ul. Strycharska 6, p. 4, 14, 25-659 Kielce 

oraz na stronie www.invest.kielce.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez 

podania przyczyn. Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu Konkursu  będzie 

publikowana wyłącznie na stronie www.invest.kielce.pl.  

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 
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