
Regulamin  

XII edycji Powiatowego Konkursu z Przedsiębiorczości 

Wiodące hasło konkursu:  

„BIZNESPLAN  INNOWACYJNEJ FIRMY” 

 

 

1. Organizator 

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5                        

im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. 

 

2. Uczestnicy 

 Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

/ponadpodstawowych  powiatu nowosolskiego. 

 Konkurs ma charakter zespołowy. Do udziału w konkursie należy zgłosić                     

3-osobowe zespoły (maksymalnie dwa zespoły z danej szkoły). 

 Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać                               

z indywidualnej decyzji ucznia. 

 

3. Cele konkursu 

 Rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań 

przedsiębiorczych. 

 Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości 

oraz umożliwienie im wykazania się tą wiedzą. 

 Rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego, planowania oraz 

realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwiązywania problemów             

w sposób twórczy. 

 Poznanie zasad budowania biznesplanu. 

 Doskonalenie umiejętności planowania pracy oraz współpracy w grupie. 

 

4. Zadanie konkursowe  

1) Opracowanie biznesplanu innowacyjnej firmy. 

W gospodarce rynkowej istnieje ogromna konkurencja. Jedne firmy bankrutują, 

inne powstają. Jak sprawić, aby firma odniosła sukces? Jednym z pomysłów na 

powodzenie firmy jest zastosowanie innowacji w zakresie produkcji, usług lub 

innowacja wartości. 



Biznesplan należy opracować w  3–osobowym zespole.  

Dokument powinien składać się co najmniej z elementów wymienionych                 

w załączniku 1.  

2) Przygotowanie prezentacji multimedialnej przynajmniej trzech części 

biznesplanu, np. opis przedsięwzięcia, plan marketingowy,  analiza SWOT 

firmy. 

 

5. Przebieg konkursu 

1) Prace konkursowe należy przesłać na adres email: 

mantosik@zsp5kozuchow.pl 

 dokument zawierający biznesplan (w postaci pliku PDF) 

 prezentacja multimedialna (w postaci pliku PDF) 

 karta zgłoszenia (załącznik 2) 

 

2) Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą oceniane. 

 

3) Termin nadsyłania prac: 14.04.2021 r.  

 

4) Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną   

w ZSP nr 5 w Kożuchowie w terminie do 23.04.2021 r. 

 

5) Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona 26.04.2021 r.               

na stronie internetowej szkoły (www.zsp5kozuchow.pl) oraz przesłana 

drogą mailową do szkoły uczestnika konkursu. 

 

6) Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów. 

 

7) Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe; pozostali 

uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa. 

 

6. Koordynatorzy konkursu 

Małgorzata Antosik (e-mail: mantosik@zsp5kozuchow.pl) 

Joanna Dudek (e-mail:jdudek@zsp5kozuchow.pl) 
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