
 
 
 
 
 

 
 
Organizatorzy konkursu 
 

Organizatorem konkursu są: Starostwo Powiatowe Lidzbark Warmiński oraz Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. 
 
I. Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lidzbarskiego 
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 
uczestników konkursu 
 
II. Cele konkursu 

 
1. Sprawdzenie podstawowej wiedzy o przedsiębiorczości społecznej z uwzględnieniem 
ustawy o   spółdzielniach socjalnych 
2. Popularyzacja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej 
3. Promocja aktywnego kształtowania przyszłości 
4. Promocja idei wolontariatu i postaw proobywatelskich 
 
III. Zasady konkursu 

 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch rundach:  
a) pytania zamknięte – sprawdzające wiedzę, 
b) pytania otwarte – sprawdzające umiejętności przedsiębiorczego myślenia, 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej (30 pytań, wszystkie zespoły 
odpowiadają wspólnie na pojawiające się pytania, pytania wyświetlane są na slajdach, czas 
wyświetlania jednego slajdu - 30 sek.) 
3. Szkole przysługuje wystawienie jednego zespołu, który składa się z członków jednej klasy. 
Zespół może liczyć maksymalnie trzy osoby (karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu). 
4. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, uczestnik lub rodzic/prawny 
opiekun uczestnika wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie imienia, 
nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza w materiałach promocyjnych Organizatorów 
konkursu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych 
Organizatorów;  
 
IV. Harmonogram konkursu 

 
1. W konkursie udział wezmą zespoły, które zgłoszą swój udział do dnia 15 października 2017 
i prześlą zgłoszenia na adres: m.orlicki@wamacoop.pl,  
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 18 października 2017, w godzinach 11:20 – 11:40, 
w hali sportowej ZSIPO w Lidzbarku Warmińskim ul. Wierzbickiego 3A, 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 października 2017, o godzinie 12:00. 
 
 



 
V. Kryteria oceny 

 
1. Ocenie podlegają: podstawowa wiedza o przedsiębiorczości, ekonomii z uwzględnieniem 
ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora konkursu. 
3. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu. 
 
VI. Nagrody 
 

1. Komisja dokona wyboru finalistów konkursu: I, II i III miejsca. Finaliści konkursu 
otrzymają nagrody rzeczowe lub książkowe. 
2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 
3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: owes.com.pl 
 
VII. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie 
Internetowej: owes.com.pl 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. 
3. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów 
w celu wykonania jego obowiązków związanych z konkursem. 
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem – Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. A. Mickiewicza 
21/23, 10-508 Warszawa, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie 
Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133/97, poz. 883). 
5. Podanie danych jest dobrowolne. 
 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


