Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Regulamin
I. Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości
„PEWNE JAK W BANKU”

I.

CELE I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Celem Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości – „Pewne jak w banku” jest
rozwijanie postawy przedsiębiorczej wśród uczniów klas 3. gimnazjów z terenu
powiatu lipnowskiego, a w efekcie lepsze przygotowanie młodych ludzi do
aktywnego

i

świadomego

uczestnictwa

w

życiu

społeczno-gospodarczym,

ułatwienie im startu w dorosłe życie i odnalezienia się we współczesnej
rzeczywistości. Konkurs jest okazją do zdobycia umiejętności, które pozwolą im
wyznaczać i realizować własne cele i marzenia.
2. Konkurs ma zasięg powiatowy i składa się z dwóch etapów:
- I etap – eliminacje szkolne
- II etap – eliminacje centralne
3. Terminy eliminacji wszystkich etapów Konkursu ustalane są przez Komitet
Główny.
4. Eliminacje wszystkich etapów przeprowadzane są w formie pisemnej.
5. Czas trwania eliminacji Konkursu wynosi:
- I etap – 45 minut
- II etap – 6o minut
6. Testy

opracowywane

są

przez

Komitet

Główny

i

dostarczone

komisjom

poszczególnych etapów, w zamkniętych kopertach, uniemożliwiając w ten sposób
ujawnienie treści do chwili rozpoczęcia eliminacji.
7. Uczestnicy wszystkich etapów muszą mieć zapewnione warunki do samodzielnej
pracy przy rozwiązywaniu zadań konkursowych.
8. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności i zachowań naruszających spokojny
przebieg eliminacji stanowi podstawę do dyskwalifikacji uczestnika Konkursu.
9. Decyzję o dyskwalifikacji uczestników podejmują na poszczególnych etapach –
zwykłą większością głosów:
- Szkolne Komisje Konkursu
- Komitet Główny Konkursu
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II.

ORGANIZATOR I PARTNERZY KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest:
Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej
Ul. Okrzei 3
87-600 Lipno
2. Konkurs jest objęty patronatem Starosty Lipnowskiego.
3. Partnerami Konkursu są:
- Bank Spółdzielczy w Lipnie,
- Urząd Skarbowy w Lipnie,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, Inspektorat w Lipnie
- Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie,
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o.,
- PPHU Agromlecz sp. z o.o. w Lipnie,
- Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Jaszewscy sp. jawna,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Drwal BHP i P POŻ.

III.

KOMITET GŁÓWNY POWIATOWEGO KONKURSU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PEWNE JAK W BANKU

1. Organizator powołuje Komitet Główny Konkursu zwany dalej Komitetem, który
jest odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny Konkursu.
2. Członkami komitetu są: przedstawiciele Organizatora i Partnerów Konkursu.
3. Komitet Główny w szczególności:
- opracowuje pytania i zadania testowe wszystkich etapów i przekazuje je
komisjom

przeprowadzającym

zawody

w

sposób

uniemożliwiający

ich

nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów,
- gromadzi dokumentację dotyczącą konkursu,
- ustala listy laureatów oraz kolejność lokat,
- przyznaje nagrody rzeczowe trzem uczestnikom konkursu, którzy zdobyli
największą liczbę punktów.
4. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy udziale
przynajmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego Komitetu.
5. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treść zadań Konkursowych są tajne.
Przewodniczący

obrad

może

zarządzić

tajność

obrad

także

w

innych

uzasadnionych przypadkach.
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6. Decyzje Komitetu w sprawach dotyczących przebiegu i wyników Konkursu są
ostateczne.
7. Eliminacje Olimpiady przeprowadza: Komitet Główny oraz Komisje Szkolne.
8. Pracami

Komitetu

kieruje

przewodniczący,

a

w

jego

zastępstwie

lub

z upoważnienia wiceprzewodniczący.

IV.

ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA OLIMPIADY

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie 3. klas szkół gimnazjalnych powiatu
lipnowskiego.
2. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości składa się z dwóch etapów opisanych
poniżej.
4. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu są publikowane i dostępne na stronie
internetowej: www.ztslipno.edu.pl
5. I etap: Eliminacje szkolne
1) Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez powiadomienie Komitetu
Głównego w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Powiadomienia odbywają się
drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pewnejakwbanku.zstlipno@wp.pl lub
drogą pocztową na adres Zespół Szkół Technicznych ul.Okrzei 3 87-600 Lipno,
na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej ZST.
Rejestracja

uznana

jest

za

dokonaną

po

otrzymaniu

mailowego

jej

potwierdzenia przez Organizatora,
2) Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach na
terenie całego powiatu lipnowskiego 10 maja 2016 r. o godz. 10.00.
3) W przypadku stwierdzenia przez nadzorującego, że eliminacje w danej szkole
nie zostały przeprowadzone w wyznaczonym terminie, wszyscy ich uczestnicy
zostaną zdyskwalifikowani.
4) Organizator ma prawo wydelegowania do szkół Obserwatorów czuwających
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
5) Konkurs w szkole przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, powołana przez
dyrektora szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami Komisji
będąc jej przewodniczącym,
6) Zadania Komisji Szkolnej:
a) przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia eliminacji,
b) zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem eliminacji poprzez
stworzenie odpowiedniej do liczby wykorzystywanych pomieszczeń liczby
zespołów nadzorujących,
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c) sporządzenie protokołu z przebiegu z I etapu wg wzoru ustalonego przez
Komitet Główny,
d) Szkolna Komisja Konkursu przekazuje przedstawicielowi Organizatora
wszystkie zestawy Konkursowe (wykorzystane i niewykorzystane) wraz
z protokołem przebiegu,
e) eliminacje

szkolne

polegają

na

rozwiązaniu

testu

wiedzy

z przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej
systemu bankowego, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz udzieleniu
odpowiedzi na pytanie otwarte,
f)

testy zostaną dostarczone przez Organizatora do szkół gimnazjalnych
najpóźniej na dzień przed etapem szkolnym,

g) czas trwania etapu szkolnego wynosi 45 minut. Przed rozpoczęciem
eliminacji Szkolna Komisja Konkursu zapoznaje uczniów z procedurą,
h) test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową
odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za odpowiedź na pytanie otwarte
uczeń może uzyskać od 0 do 5 punktów,
i)

przypadki zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzeganie
zasady samodzielności

są podstawą

dyskwalifikacji

uczestnika przez

Szkolną Komisję Konkursu,
j)

Organizator odbierze ze szkół gimnazjalnych odpowiednio zabezpieczone,
rozwiązane zestawy konkursowe,

k) ewentualne odwołania od oceny powinny być podpisane przez nauczyciela
prowadzącego (opiekuna uczniów) oraz dyrektora szkoły i dostarczone do
siedziby Organizatora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników na stronie
www.zstlipno.edu.pl
l)

do eliminacji II etapu Konkursu kwalifikowani są uczestnicy I etapu, którzy
uzyskali największą liczbę punktów, przy czym zakwalifikowanych może
być maksymalnie 80 uczestników.

m) Organizator zamieszcza na stronie internetowej zakodowaną informację
o osobach zakwalifikowanych do II etapu do 16.05.2016r.
n) jeżeli w szkole ucznia nie organizuje się eliminacji szkolnych, uczeń może
przystąpić do nich w szkole wskazanej przez Komitet Główny Konkursu,
o) Komitet Główny przechowuje w siedzibie Organizatora:
- zgłoszenia szkół do udziału w Konkursie wraz z listą członków powołanych
do komisji szkolnych,
- arkusze odpowiedzi uczestników,
- protokoły komisji szkolnych z przebiegu eliminacji,
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7) w uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub
powtórzyć przebieg Eliminacji Szkolnych.
6. II etap: Eliminacje centralne
1) Eliminacje centralne przeprowadza Komitet Główny Konkursu,
2) Do eliminacji w II etapie konkursu przechodzi do 80 uczestników, którzy
uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach I etapu.
3) Eliminacje II etapu odbywać się będą 25.05.2016 r.
4) Eliminacje etapu centralnego będą poprzedzone wykładem i warsztatami.
5) Czas trwania konkursu wynosi 60 minut. Składa się z 30 pytań testowych
jednokrotnego wyboru i pytania otwartego. Za każdą prawidłową odpowiedź
testową uczeń otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź na pytanie otwarte od 0 do 10
punktów.
6) Uczestnicy są zobowiązani przed wejściem do sali do okazania legitymacji
szkolnej.
7) Przypadki zakłócenia spokoju przebiegu eliminacji oraz nieprzestrzegania
zasady samodzielności są podstawą dyskwalifikacji uczestnika przez Komitet
Główny Konkursu.
8) Trzech uczestników eliminacji II etapu, którzy uzyskali najwyższą ilość
punktów otrzymuje tytuł Laureata Konkursu,
9) Decyzję o przyznaniu tytułu Laureata Konkursu podejmuje Komitet Główny.
Decyzja Komitetu jest ostateczna.
10) Lista laureatów z podaniem nazwisk opiekunów merytorycznych i nazwą szkoły
opublikowana zostanie w terminie 3 dni roboczych od Gali Finałowej na stronie
internetowej Organizatora.
11) Komitet Główny gromadzi dokumentację związaną z organizacją Konkursu,
w szczególności protokoły z eliminacji centralnych.
12) W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może anulować pytania lub
powtórzyć przebieg Eliminacji Centralnych.

V.

NAGRODY

1. Komitet Główny Konkursu wyłania 3. laureatów, którym przyznaje odpowiednio
I, II i III miejsce oraz wyróżnionych uczniów.
2. W
w

przypadku
eliminacjach

uzyskania

tej

samej

centralnych, Komitet

liczby

punktów

Główny Konkursu

przez
w

uczestników

celu wyłonienia

zwycięzców, porówna wyniki poprzedniego etapu, jakie uzyskali uczestnicy
kwalifikujący się do tytułu laureata.
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3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali Finałowej:
I. miejsce – Laptop, II. miejsce i III. miejsce – tablety. Przewidziane są również
wyróżnienia.
4. Gala finałowa odbędzie się 10.06.2016 r. Zaproszonych do udziału zostanie do 40.
uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie Konkursu.
5. Zaproszenia na Galę Finałową zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy
szkół do dnia 07.06.2016r.
VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o Konkursie wraz ze wzorami wszystkich dokumentów publikowane są
na stronie internetowej Organizatora www.zstlipno.edu.pl
2. Szkoła dokonując zgłoszenia udziału w eliminacjach Konkursu przyjmuje do
wiadomości treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Warunkiem

przystąpienia

do

Konkursu

jest

wyrażenie

zgody

przez

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i bezpłatne
wykorzystywanie
Organizatora

i

danych
Komitet

osobowych
Główny

dla

oraz
celów

wizerunku
postępowania

uczestnika

przez

kwalifikacyjnego,

dokumentowania przebiegu Konkursu, a także do publikowania wyników eliminacji
poszczególnych etapów Olimpiady (bez względu na formę). Wyrażenie zgody
należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.
4. Organizator Konkursu może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika
Konkursu w celach informacyjnych związanych z jej organizacją i przebiegiem
oraz promocyjnych, w celach rozpowszechniania wiedzy o Konkursie w środkach
przekazu, w tym w mediach elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje
wynagrodzenie dla uczestnika Konkursu.
5. Na wszystkich etapach eliminacji obowiązuje jej uczestników bezwzględny zakaz
wnoszenia do pomieszczeń, gdzie odbywa się rozwiązywanie zadań jakichkolwiek
urządzeń mobilnych, w tym telefonów komórkowych, Iphonów, Ipadów, tabletów,
smartfonów, smartwatchy itp. Niedotrzymanie w/w wymogu stanowi podstawę
podjęcia decyzji o dyskwalifikacji danego uczestnika przez organy wskazane
w pkt. 9 I Rozdziału Regulaminu.
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