I WOJEWÓDZKI KONKURS EKONOMICZNY

"MOJA FIRMA, MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY KONKURSU
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Gimnazjum Publiczne im. Marii Zientary-Malewskiej w Dywitach
we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
oraz Warmińskim Bankiem Spółdzielczym w Jonkowie.

2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości
i świadomego korzystania z ofert bankowych oraz tworzenia projektów własnej firmy.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Konkurs podzielony jest na cztery etapy – eliminacje szkolne, warsztaty, eliminacje
wojewódzkie oraz finał wojewódzki.
3. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do konkursu – dyrektor szkoły powołuje szkolnego
koordynatora konkursu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie szkolnego etapu i przesłanie
formularza zgłoszeniowego wraz ze sprawozdaniem na adres organizatora: wkeuwm@wp.pl
5. Etap szkolny należy przeprowadzić 13 maja 2016 roku. Czas trwania testu 60 minut.
6. Sprawozdanie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 maja do godz.
23.59. na adres: wkeuwm@wp.pl
7. Pytania konkursowe pierwszego etapu zawierają głównie treści z zakresu
przedsiębiorczości zawarte w podstawie programowej gimnazjum.
8. Organizatorzy powołają jury, w skład którego wejdą eksperci z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości.

9. Każda ze szkół otrzyma pocztą elektroniczną:
Ogólne informacje o konkursie, regulamin konkursu, test, klucz odpowiedzi do etapu
szkolnego, formularz zgłoszeniowy.
4. PRZEBIEG I ETAPU - SZKOLNEGO
1. Etap szkolny przebiega w oparciu o test składający się z 30 pytań. Do testu przystępują
dwuosobowe drużyny ze szkół. Każdy uczestnik wypełnia test indywidualnie zaznaczając x
przy prawidłowej odpowiedzi. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Każdy uczestnik może zdobyć maksymalnie 30 punktów. Błędną odpowiedź zaznaczamy
kółkiem.
2. Komisja konkursowa etapu szkolnego podlicza indywidualne wyniki i sumuje punkty
dwuosobowych drużyn łącznie.
3. Do finału wojewódzkiego przechodzi jedna drużyna ze szkoły, która zdobyła największą
ilość punktów.
4. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zaprosić więcej drużyn z jednej
szkoły.
5. PRZEBIEG II ETAPU - WARSZTATY
1. Po etapie szkolnym zakwalifikowane drużyny dwuosobowe ze szkół wezmą udział
w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. W czasie zajęć uczniowie wraz
z opiekunami dostaną wskazówki odnośnie przygotowania się do eliminacji wojewódzkich
i finału konkursu. W tym - jak wykonać projekt biznesplanu, na co komisja będzie zwracała
uwagę w czasie oceny projektów. Udział w warsztatach jest dobrowolny.
Warsztaty odbędą się 25 maja o godz. 10.00 w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UW-M
w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4.
6. PRZEBIEG III ETAPU – ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
1. Po części pierwszej i warsztatach, dwuosobowe drużyny przygotowują projekty biznesowe
na stworzenie własnej firmy. W zależności od pomysłu na przedsięwzięcie, projektodawcy
konstruując biznesplan, mogą uwzględnić środki własne na rozpoczęcie działalności, a także
środki kredytowane z banku. Tu należy rozważyć możliwość kredytowania przedsięwzięcia
ze środków Warmińskiego Banku Spółdzielczego i innych banków. (W celu zapoznania się
z ofertą kredytową można udać się do siedziby banku lub skorzystać ze strony internetowej.)

Można rozważyć inne sposoby dofinansowania pomysłu np.: pozyskanie środków
z różnorodnych funduszy.
2. Projekty przedsięwzięć w formie elektronicznej należy przesłać do 7 czerwca 2016 roku
do godz. 23.59 na adres: wkeuwm@wp.pl
3. Po analizie projektów komisja wojewódzka wyłoni 15 najlepszych drużyn do udziału
w finale wojewódzkim.
7. PRZEBIEG IV ETAPU – FINAŁ WOJEWÓDZKI
1. Finał konkursu odbędzie się 15 czerwca o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 4
2. Finaliści zaprezentują projekty w wybrany przez siebie sposób. Np.: w oparciu
o prezentację multimedialną, film, poster, plakat, ulotkę i inne.
2. Czas prezentacji do 15 minut.
3. W trakcie prezentacji komisja konkursowa może zadawać pytania.
4. Wojewódzka komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, którzy zostaną uhonorowani
nagrodami rzeczowymi.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie decyzje Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o uczestnikach konkursu, uczniach i nauczycielach, drużynach i szkołach uczestniczących
w konkursie. Zastrzegają sobie również prawo do publikowania wywiadów w mediach,
w materiałach promocyjnych i reklamowych.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie
imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach konkursu, nagrodzonych uczestnikach,
nauczycielach i zwycięskich szkołach.

Kontakt z organizatorami:
Mariola Grzegorczyk: 505798043
Magdalena Wojarska: 783073000
Józef Rogowski 89 522-85-15/ rogowski@wmodn.olsztyn.pl
Pytania można kierować również na adres: wkeuwm@wp.pl

