
Regulamin szkolnego konkursu pt. „Działalność gospodarcza w Polsce bez tajemnic” dla uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu 

I. Wstęp 

Organizatorem Konkursu pt. „Założenie działalności gospodarczej w Polsce bez tajemnic” dla uczniów 

ZSP Nr 1 jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  w Zamościu. 

Za poziom merytoryczny i organizację Konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Zamościu. 

II. Cele konkursu: 

1. Propagowanie postawy przedsiębiorczej wśród uczniów. 

2. Popularyzacja zagadnień związanych z własnym biznesem. 

3. Rozwijanie zainteresowań tą tematyką wśród uczniów. 

4. Pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących procedur urzędowych. 

5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy na temat szeroko rozumianej 

działalności gospodarczej. 

III. Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas 1-3 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu. 

IV. Organizacja Konkursu: 

Organizatorem konkursu jest p. Katarzyna Skóra. 

Konkurs składa się z jednego etapu zorganizowanego na terenie szkoły. 

Termin przeprowadzenia konkursu to 19.03.2018 (godz. 9.50- 10.35), zgłoszenia przyjmowane są do 

15.03. 2018 u p. Katarzyny Skóra (Sa). 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu, 22-400 

Zamość, ul. Łukasińskiego 8 

Ogłoszenie wyników: 23-03-2018r. na stronie internetowej szkoły. 

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie:  

 Zgłoszenie swojego udziału do organizatora (p. Katarzyna Skóra) do dnia 15.03.2018r. 

 Samodzielne rozwiązanie testu wiedzy dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926) w zakresie niezbędnym 

do realizacji konkursu. 

VI. Zadania konkursowe i zasady oceny prac: 

 O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora, zwana dalej „Komisją”. 



 Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.  

 Konkurs jest jednoetapowy, teoretyczny i testowy. 

 Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

VII. Wyróżnienia i nagrody: 

 Na podstawie wyników etapu regionalnego Komisja Konkursowa wyłania laureatów,  

dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody. 

 Kryteria oceniania prac: najwyższa liczba punktów zdobytych z testu. 

 Odbiór nagród przez laureatów obędzie się w ustalonym terminie o czym pozostaną poinformowani 

uczestnicy. 

Postanowienia końcowe  

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły. 

Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.  

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,  z wyłączeniem 

warunków uczestnictwa w Konkursie.  

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

Organizator konkursu 

                 Katarzyna Skóra 

 

 

 

 


