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REGULAMIN KONKURSU  

„ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ – IV EDYCJA” 
 

I. ORGANIZATOR, CEL KONKURSU, POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Jagiellońska Przystań” z siedzibą w Parczewie. 

2. Celem konkursu jest: 

- upowszechnianie i zachęcanie do pogłębiania wiedzy o przedsiębiorczości, Stowarzyszeniu 

LGD „Jagiellońska Przystań” a także promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i 

popularyzacja założeń inicjatywy wspólnotowej „Leader” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

3. Konkurs ma charakter dwuetapowy. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru LGD 

„Jagiellońska Przystań” tj. gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Milanów, Jabłoń, 

Siemień i Ostrów Lubelski. 

2. Uczestnik konkursu musi złożyć kartę zgłoszenia (w załączeniu) w swojej szkole. 

Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego na uczestnictwo w Konkursie. 

III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY 

Pierwszy etap 

1. Przeprowadzenie I etapu nastąpi w dniu 5 grudnia 2014 r. w miejscu i czasie 

uzgodnionym z dyrekcją szkoły, która zgłosiła swój udział w konkursie. 

2. Konkurs ma formę testu zawierającego pytania zamknięte na rozwiązanie, którego 

uczestnik będzie miał czas 25 min.  

3. Komisja Konkursowa (składająca się, z co najmniej trzech osób) powołana przez dyrektora 

szkoły oceni poprawność odpowiedzi i zarejestruje czas rozwiązania, a następnie przekaże 

wyniki (rozwiązane testy, zgłoszenia uczestników, protokoły) Organizatorowi w terminie 

do 3 dni od jego zakończenia. 

4. Trzech uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostaną 

zakwalifikowani do II etapu.  

5. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas wypełnienia 

testu. 

Drugi etap 

1. Drugi etap odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r. w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Organizatora, gdzie uczestnicy wyłonieni w I etapie rozwiążą test, zawierający pytania 

zamknięte w wyznaczonym przedziale czasowym tj. 25 min.  

2. Organizator Konkursu powoła, co najmniej 3 trzyosobową Komisję Konkursową, która 

oceni poprawność odpowiedzi i zarejestruje czas rozwiązania. 

4. Organizatorzy planują przyznanie nagród dla trzech zwycięzców, którzy osiągną najwyższą 

ilość punktów. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  
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IV. NAGRODY  

1. W dniu wyznaczonym przez Organizatora zostaną podane informacje o wynikach konkursu 

oraz będą wręczone nagrody dla zwycięzców I i II etapu. 

2. Laureaci II etapu otrzymają nagrody takie jak min.: tablet, aparat fotograficzny, dysk 

przenośny, natomiast finalistom z I etapu zostaną wręczone pendriv’y - 64 GB oraz gadżety. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych 

nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród głównych 

w związku z brakiem bądź niewielkiej liczbie uczestnictwa osób w konkursie.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przybory do pisania. 

2. Informacje dotyczące konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej (m.in. na stronie 

internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” pod adresem 

www.lgdparczew.pl) 

3. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2002 roku,  nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem ww. konkursu, w tym na ich opublikowanie w 

środkach masowego przekazu oraz zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” pod adresem www.lgdparczew.pl, a także 

wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby związane z uczestnictwem w 

konkursie oraz instytucjami kontrolnymi LGD. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z 

organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 

danych przez uczestników konkursu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmieniony 

regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej organizatora: 

www.lgdparczew.pl 

V. PRZYKŁADOWA LITERATURA: 

1) „Krok w przedsiębiorczość” – Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał 

2) Kodeks pracy 

3) Kodeks cywilny 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania  

„Jagiellońska Przystań” 

http://www.lgdparczew.pl/

