Regulamin VI edycji Konkursu
Będę Biznesmenem – BeBi - 2022
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Będę
Biznesmenem – BeBi, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15
zwany dalej organizatorem.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora konkursu i ośrodków
doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego:
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów,
2) rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów,
3) stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów,
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących
przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu, budowanie zespołów projektowych,
wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).
§3
Zasady udziału w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być 2-osobowe zespoły składające się z uczniów szkół
ponadpodstawowych rejonu województwa wielkopolskiego, zwane dalej Zespołami, pod
opieką nauczyciela, zwanego dalej Opiekunem Zespołu. Jeden Opiekun może prowadzić
maksymalnie 4 zespoły.
2. Zespół może złożyć tylko jeden autorski Projekt, będący wynikiem pracy twórczej
uczestników, nienaruszający praw osób trzecich oraz wolny od wad prawnych.
3. Projekt to pomysł na biznes w formie opracowania pisemnego i prezentacji w postaci filmu
nagranego na płytę CD lub DVD, zwany dalej Projektem. Czas trwania filmu max. 7 minut.
Film można nagrać w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w Green Studiu.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przedstawienie założeń swoich Projektów podczas
prezentacji filmowej.
5. Projekt wraz z Kartą zgłoszenia do Konkursu, zamieszczoną w załączniku, należy do dnia
11.10.2022r. przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora:
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6.

7.
8.
9.
10.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno z dopiskiem:
„Konkurs Będę Biznesmenem – BeBi”. Opracowanie powinno zawierać wersję papierową
projektu oraz płytę z nagranym filmem.
Zgłaszany Projekt powinien obejmować:
1)
charakterystykę przedsięwzięcia, założenia, cele, analizę rynku pod kątem
zapotrzebowania na zaproponowany produkt/usługę, opis produktu/usługi, plan
finansowy, źródła finansowania,
2)
harmonogram realizacji Projektu – opis kolejnych realizowanych działań, czas trwania
poszczególnych etapów,
3)
opis metod i narzędzi pracy wykorzystywanych przy przygotowaniu Projektu, opis
podjętych działań i współpracy z osobami spoza szkoły, instytucjami zewnętrznymi itp.
4)
misję i wizję,
5)
opis zespołu projektowego – wraz z podziałem obowiązków,
6)
plan marketingowy – identyfikacja klientów, analiza rynku zbytu, promocja/reklama,
sposób sprzedaży,
7)
analizę SWOT dla Projektu (silne/słabe strony, szanse/zagrożenia).
Projekt dostarczony po wyznaczonym terminie zgłaszania nie będzie brał udziału
w Konkursie.
Nadesłane Projekty nie będą zwracane.
W VI edycji konkursu nie mogą brać udziału uczniowie nagrodzeni w poprzednich edycjach.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawarta jest w oświadczeniach (Załącznik do
Regulaminu).

§4
Ocena Projektów
1. Oceny formalnej zgłoszeń dokona Organizator konkursu.
2. Pozytywnie zweryfikowane zgłoszenia są kierowane pod obrady Komisji Konkursowej.
3. Oceny projektów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
I etap – wyłonienie 10 najlepszych prac
II etap – prezentacja wybranych projektów przed Komisją Konkursową - Komisja wyłoni
zwycięski Projekt, wskaże laureatów i wyróżnionych
4. Kryteria oceny Projektów:
1)
oryginalność i innowacyjność pomysłu,
2)
przejrzystość treści, spójność informacji,
3)
analiza przedsięwzięcia w otoczeniu, realność założeń,
4)
adekwatność kosztów do rzeczywistości,
5)
profesjonalny sposób prezentacji.
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§5
Nagrody
1. Zwycięskie Zespoły otrzymają atrakcyjne nagrody.
2. Wartość nagrody będzie zawiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pobrany
zryczałtowany podatek płatnik przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu
skarbowego w terminie do 20 następnego dnia miesiąca po miesiącu przekazania nagrody.
3. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adresy szkół laureatów Konkursu, za potwierdzeniem
odbioru. W paczce z nagrodami będą umieszczone listy, które po osobistym podpisaniu przez
nagrodzonych należy niezwłocznie odesłać na adres Organizatora Konkursu: Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno
4. Regulamin nie przewiduje innej formy przekazania nagród.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lesznie (www.cdn.leszno.pl) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl), w zakresie imiona i nazwiska
laureatów oraz ich opiekunów, tytuł projektu, nazwa szkoły.

§6
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
2. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
1)
Karta zgłoszenia do Konkursu Będę Biznesmenem – BeBi.
2)
Oświadczenie Członka Zespołu.
3)
Oświadczenia Opiekuna Zespołu.
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Załącznik do Regulaminu

I. Karta zgłoszenia do Konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”
Tytuł projektu
Nazwa szkoły
Dyrektor szkoły

Adres szkoły
Ulica
Miejscowość
Telefon/fax
e-mail

Skład Zespołu
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1
2

Opiekun Zespołu
Imię i nazwisko
e-mail

4
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II. Informacja dla Uczestnika Konkursu
1.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:
1)

Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. B.
Chrobrego 15; 64-100 Leszno, reprezentowane przez Dyrektora.

2)

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu,
b) archiwalnych,
c) promocji konkursu z wykorzystaniem wizerunku.

3)

Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
c) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.

4)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się
inspektorem ochrony danych osobowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie na
adres e-mail iod@cdn.leszno.pl lub numer telefonu: 607 65 90 88.

5)

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od roku następnego w
którym zakończono konkurs, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Administratora.

6)

Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem
koniecznym do wzięcia w nim udziału. Niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.

7)

Uczestnikom Konkursu, w zakresie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje także prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8)

W przypadku uzyskania tytułu laureata dane osobowe Uczestnika konkursu w zakresie: imię,
nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.
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III. Oświadczenia Uczestnika Konkursu
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Konkursie Będę Biznesmenem – BeBi.
2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich
zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.
3. Potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych.

……………………………......
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis członka zespołu

……………………………......
Podpis członka zespołu

…………………………….....
Podpis opiekuna zespołu

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Administratora na potrzeby Konkursu oraz w celach
informacyjnych a ponadto przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w celu promocji
Województwa Wielkopolskiego. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo,
czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z
wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast
nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do
innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach Administratora, Partnerów oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w
inny sposób moich dóbr osobistych.

……………………………......
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis członka zespołu

……………………………......
Podpis członka zespołu

…………………………….....
Podpis opiekuna zespołu
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5. Jako Uczestnik konkursu, w zakresie praw autorskich - niniejszym składam oświadczenia,
udzielam licencji, przenoszę prawa, upoważniam oraz przyjmuję zobowiązania zgodnie z
postanowieniami Regulaminu konkursu.
……………………………......
Miejscowość, data

……………………………......
Podpis członka zespołu

……………………………......
Podpis członka zespołu

…………………………….....
Podpis opiekuna zespołu
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