
 Program Wspierania Przedsięb iorczości w Koninie na lata 2020 –  2022 
 

Załącznik  nr  1  

do Zarządzenia nr  142/2020 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 października 2020 roku.  

 
 
 
REGULAMIN KONKURSU 

Młody przedsiębiorca – pomysł na biznes z uwzględnieniem wiedzy 

o przedsiębiorczości  

 

 

§ 1 . 

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie 

pn. Młody przedsiębiorca –  pomysł na biznes z uwzględnieniem 

wiedzy o przedsiębiorczości , zwany dalej Regulaminem.  

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

a) Konkurs  –  konkurs Młody przedsiębiorca –  pomysł na biznes 

z uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości ,  

b) Organizator –  Miasto Konin,  

c) Uczestnicy –  3–osobowe zespoły uczniów z konińskich szkół 

średnich  (z dowolnych klas), 

d) Szkoła –   szkoły średnie  działające na terenie Konina, 

e) Praca konkursowa –  materiał f i lmowy nagrany dowolną 

techniką,  

f ) Komisja Konkursowa  –  komisja powołana  przez Prezydenta 

Miasta Konina.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi nie później 

niż dnia 20 grudnia 2020 r.    

4. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022. 

 

 

 

 



§ 2 . 

Zasady konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do 3-osobowych zespołów uczniów ze 

szkół średnich   z terenu Konina. W skład zespołu muszą wchodzić  

uczniowie z tej samej szkoły średniej.   

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne przygotowanie 

i nagranie materiału f i lmowego  dotyczącego  pomysłu na biznes z 

uwzględnieniem wiedzy o przedsiębiorczości.  

3. Materiał f i lmowy  powinien trwać minimum 3 minuty, maksymalnie 

5 minut i  zawierać następujące informacje:  

a) nazwa f irmy,  

b) przedmiot i  zakres działalności /zgodnie z PKD/,  

c) opis oferowanego produktu/usługi (opis powinien zawierać takie 

informacje jak: czy istnieje już podobny produkt/ usługa na rynku, 

czy jest innowacyjny w skali regionu, województwa, kraju itd., 

czym odróżnia się od innych produktów/usług, itp.  

d) czy planowana branża związana jest z ochroną środowiska 

i/ lub OZE (jeśl i tak, to należy opisać),  

e) opis potencjalnych kl ientów/ odbiorców i sposób ich 

pozyskiwania,  

f) opis działań marketingowych,  

g) zakres realizacj i  przedsięwzięcia (t j . budowa, modernizacja 

budynków, zakup maszyn , urządzeń, zatrudnienie pracowników 

i tp.) wraz z planowanymi kosztami rozpoczęcia działalności,  

i) uproszczona analiza f inansowa (cena produktu/usługi,  prognoza 

sprzedaży, przewidywane dochody, koszty prowadzenia f irmy).  

4. Wymienione w ust. 3 elementy są obowiązkowe i podlegają  

ocenie formalnej. Pozostałe informacje można zamieszczać wg 

uznania.  

5. Zamieszczone w materiale informacje nie mogą zawierać 

wulgaryzmów, treści obraźl iwych lub sprzecznych z prawem.  

6. Materiał f i lmowy  należy przygotować na przenośnym nośniku, t j. 

pendrive lub wysłać na adres mailowy: marlena.tulejko-

nozewska@konin.um.gov.pl  

 

 



§ 3. 

Zgłoszenie  i zasady udziału  

1. Zgłoszenia  udziału w Konkursie zespoły składają poprzez 

dostarczenie (osobiście lub pocztą) wypełnionego  formularza  

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu do  Urzędu 

Miejskiego (Plac Wolności 1, 62 -500 Konin, Biuro Obsługi  

Interesanta ) lub wysyłając zeskanowany i podpisany formularz na 

adres mailowy: marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl   

w terminie do 10 listopada 2020 roku.  Do formularza 

zgłoszeniowego należy załączyć Klauzulę informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych  na wzorze stanowiącym załącznik nr 2  do 

Regulaminu.  

2. W dniach 12 –  20 listopada 2020 r.  zgłoszone zespoły uczniów 

będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa w wymiarze 

60 minut w zakresie przygotowywanej pracy konkursowej ze 

specjalistą w dziedzinie doradztwa biznesowego. Doradztwo 

odbędzie się on - l ine, telefonicznie lub osobiście po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu.  

3. Przygotowane prace w postaci materiałów f i lmowych należy z łożyć 

w terminie do 30 listopada 2020 r.  na nośnikach typu pendrive , 

osobiście lub pocztą na adres wymieniony w pkt. 1 lub wysłać na 

adres mailowy: marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl . Na 

kopercie/w tytule maila należy napisać „Konkurs: Młody 

przedsiębiorca - pomysł na biznes”.  

 

§ 3.  

Kryteria oceny.  

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową 

powołaną przez Prezydenta Miasta Konina.  

2. Kryteria oceny prac obowiązujące Komisję Konkursową to : 

a. innowacyjność  produktu/usługi (t j. czy wykorzystuje 

nowoczesne technologie, techniki itd.) –  od 0 do 15 punków,  

b. niepowtarzalność (czy istnieje już podobny produkt/usługa 

na rynku regionalnym, krajowym lub międzynarodowym) –  od 

0 do 15 punków,  
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c. prawdopodobieństwo realizacj i (np. na ile pomysł jest realny 

do faktycznej realizacji , czy założone cele i  przychody są 

możliwe do osiągnięcia ) –  od 0 do 15 punków,  

d. czy rodzaj planowanej działalności wpisuje się w branże 

związane z ochroną środowiska i/ lub OZE –  od 0 do 15 

punktów.  

3. Ocena materiałów f i lmowych  prowadzona będzie na karcie oceny, 

która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

Maksymalna l iczba punktów do uzyskania - 60.  

4. Zakończenie prac Komisj i Konkursowej powinno zakończyć si ę  nie 

później niż 15 grudnia 2020 roku.  

5. Komisja Konkursowa opracuje protokół z oceny prac 

konkursowych , który zawierać będzie następujące informacje: 

l iczbę zakwalif ikowanych zespołów uczniów z wykazem szkół  

z których się wywodzą, l iczba punktów przyznanych 

poszczególnym prezentacjom, dane dot. laureatów Konkursu oraz 

krótkie uzasadnienie ich oceny.  

 

 

§ 4.  

Nagrody. 

1. Laureatami Konkursu będą osoby wchodzące w skład trzech 

zespołów, których prace zostaną ocenione najwyżej przez Komisję 

Konkursową.  

2. Nagrody dla każdego z laureatów Konkursu stanowić  będą 

maksymalnie równowartość 500,00 zł.  

3. Organizator przewiduje nagrody pocieszenia dla wszystkich 

uczestników konkursu.  

4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi nie 

później niż 20 grudnia 2020 roku.  

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej 

Konińskiego Portalu Gospodarczego - www.gospodarka.konin.pl  

oraz na fanpage na Facebooku Konin dla Biznesu.  

 

 

 

http://www.gospodarka.konin.pl/


§ 5. 

Postanowienia końcowe  

1. Dane osobowe uczestników pozyskane będą  wyłącznie do celów 

Konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawa unieważnienia konkursu na 

każdym jego etapie bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

 

1. Formularz zgłoszeniowy –  wzór.  

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  wzór.  

3. Karta oceny –  wzór.  

 


