REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZY BIZNESPLAN
,,KARIERA MANAGERA”

1. ORGANIZATOR:
Firma MARDOM
2. KOORDYNATORZY: p. Joanna Groszkowska, p. Dorota Sobocińska
3. CELE KONKURSU:
 Promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży;
 Zachęcenie do zakładania własnej działalności gospodarczej;
 Rozwijanie zainteresowań oraz kreatywności uczniów.
4. UCZESTNICY:
 Uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.
5. Konkurs skierowany jest do indywidualnych osób, zainteresowanych stworzeniem biznesplanu
w formie prezentacji multimedialnej.
6. PROFESJONALNE JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
 Ogólną koncepcję biznesplanu;
 Kreatywność;
 Sposób autoprezentacji.
7. NAGRODY:
 Nagrody za I, II, III miejsce
 Pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu i opiekunów.
8. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Konkurs przeprowadzony zostanie w czterech etapach:
o Etap I – Zgłoszenie uczestników konkursu – formularz zgłoszeniowy
( do 6 listopada 2017 r. w Bibliotece Szkolnej);
o Etap II – Udział w warsztatach i spotkaniach eksperckich, poszerzających wiedzę
m.in. z zakresu analizy rynku, konkurencji i potencjalnych klientów, zasad komunikacji,
autoprezentacji;
o Etap III – 4 grudnia 2017 r. – wyłonienie przez szkolną komisję konkursową kandydatów
do etapu IV;
o Etap IV- 8 grudnia 2017r. - siedziba Firmy MARDOM, dokonanie przez jury oceny
biznesplanów. Zaprezentowanie koncepcji (prezentacji multimedialnej) przez finalistów.
9. Wręczenie nagród zwycięzcą konkursu odbędzie się podczas konferencji podsumowującej
Powiatowy Projekt Edukacyjny „Zawodowcy Przyszłości”.
10. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
11. Bliższych informacji udziela:
 p. Dorota Sobocińska - 660 435 538.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
,,KARIERA MANAGERA”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………………………………………………………………….
Dane kontaktowe:
- adres do korespondencji………………………………………………………………………………...
- nr telefonu……………………………………………………………………………………………….
- adres e-mail……………………………………………………………………………………………..
Tytuł biznesplanu:………………………………………………………………………………………..
1.
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy konkursowej, która nie narusza jakichkolwiek praw
osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.
2.
Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3.
Wyrażam zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonej na konkurs pracy
na Organizatora – Firmę MARDOM.
4.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Firmę MARDOM na stronach internetowych firmy oraz
facebooku mojego wizerunku utrwalonego podczas konkursu, którego byłam/em uczestnikiem.
5.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.)w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody przez Organizatora
– Firmę MARDOM oraz w celach promocji konkursu.

