
Zachęcam uczniów Zespołu Szkół w Sztumie do napisania biznesplanu w ramch konkursu „Młodzi 
w Biznesie – stwórz biznesplan”. Jeśli masz pomysł na własny biznes, napisz pracę i dostarcz ją do 
Starostwa Powiatowego w Sztumie do 2 czerwca 2011 r. Więcej informacji znajdziesz w 
regulaminie lub u Twojego nauczyciela przedsiębiorczości. Na laureatów czekają cenne nagrody.  

 
Krystian Zdziennicki 

Przewodniczący MRPS 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„Młodzi w Biznesie – stwórz biznesplan” 

 
Postanowienia Ogólne 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Młodzi w 
Biznesie – stwórz biznesplan”, zwanym dalej Konkursem. 
2. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego, zwana dalej 
Organizatorem. Rozstrzygniecie Konkursu przez Kapitułę Konkursową nastąpi w dniu 02.06.2011r. 
3. Celem Konkurs jest  popularyzacja przedsiębiorczości wśród uczniów uczących się w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim lub zamieszkujących powiat sztumski. 
 

Uczestnicy Konkursu 
§ 2 

 
Uczestnikami Konkursu są uczniowie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 
Sztumskiego oraz osoby uczące się w szkołach poza powiatem, jednak zamieszkujące powiat 
sztumski. 
 

 
Zasady Konkursu 

§ 3 
 

1. Przystąpienie do Konkursu polega na dostarczeniu bezpośrednio lub przesłaniu listownym w 
terminie do dnia 02.06.2011 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu, a nie stempla 
pocztowego) Pracy Konkursowej – biznesplanu – wykonana według specyfikacji określonej w ust. 
2 i 3 
do siedziby Organizatora: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, 
pokój nr 07 Biuro Rady Powiatu Sztumskiego. 
2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki: 
a. nie powinna przekraczać 3 stron w formacie A4, czcionka Times New Roman 12. 
b. powinna zawierać podstawowe elementy biznesplanu tzn. opis projektu, metody realizacji oraz 
wstępny kosztorys. (zakładamy, że autor pracy ma do dyspozycji 50 tysięcy złotych). 
c. musi być podana dokładną lokalizację przedsiębiorstwa (miejscowość w powiecie sztumskim), 
wskazać dlaczego to miejsce jest atrakcyjne dla tego typu działalnosci, wskazać plusy.  
3. Wykonane Prace Konkursowe należy dostarczyć łącznie: 
a) w formie kolorowego wydruku w rozmiarze A4 
c) w wersjach elektronicznych zapisanych na płycie CD w formatach doc lub ppt wraz ze 
zgłoszeniem konkursowym w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs Młodzi w Biznesie”. 
4. Autor (możłiwe jest wykonanie pracy max. przez 2 osoby), którego Praca Konkursowa 
zwycięży w Konkursie, zobowiązany jest do przedstraiwenia planu podczas debaty „Młodzi w 
Biznesie”  bez dodatkowego wynagrodzenia. 
5. Prace Konkursowe o innej tematyce niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą brane 



pod uwagę w Konkursie. 
6. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie jedną Pracę Konkursową.  
7. Praca Konkursowa może mieć jednego lub dwóch autorów. 
8. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy 
Konkursu maja prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Dane osobowe Uczestników po 
zakończeniu Konkursu zostaną zniszczone. 
9. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, 
przenieść na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, do Pracy 
Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do dokonywania w niej zmian oraz do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granica, na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( 
Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze m.) w szczególności na polu eksploatacji związanym z 
działalnością promocyjna, marketingowa i reklamowa, w tym prawo do: 
a) wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności 
promocyjnej reklamowej, informacyjnej i usługowej, 
b) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi technikami graficznymi, 
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na nośnikach elektronicznych, 
d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 
e) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i 
reklamowych 
f) wprowadzania do pamięci komputera j umieszczania w sieci Internet 
g) publicznego wystawiania 
h) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia. 
10. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania danych roszczeń względem 
Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego Pracy Konkursowej nadesłanej wraz ze 
zgłoszeniem konkursowym. 
11. Uczestnik Konkursu oświadcza, i jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej oraz, 
że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa. 
12. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć 
prawa do nadesłanej przez Uczestnika Pracy Konkursowej. 
13. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
Kryteria oceniania prac 
14. Ocena prac będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria: 
a) realność wdrożenia pomysłu, 
b) innowacyjność pomysłu, 
c) możliwości techniczne działania w regionie. 
 

Rozstrzygniecie Konkursu 
§ 4 

 
1. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwać Kapituła Konkursowa w składzie minimum 6 
osobowym wyłoniona przez Organizatora Konkursu. 
2. Kapituła Konkursowa dokonuje oceny prac i wskazuje zwycięzców Konkursu, których 
przedstawia do akceptacji Organizatorowi Konkursu. 
3. Organizator Konkursu akceptuje wskazanie Kapituły Konkursowej, o którym mowa w ust. 2 lub 
podejmuje decyzje o unieważnieniu Konkursu. 
4. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 04.06.2011 roku. 
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora. 
6. Uczestnicy Konkursu, których Praca Konkursowa zostanie uznana przez Komisje Konkursowa 
za najlepsze spośród wszystkich ocenianych prac, zostaną powiadomieni o swoim zwycięstwie oraz 



o terminie i miejscu wręczenia Nagrody telefonicznie, 
listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Zwycięzca przedstawi swoją pracę podczas 
„Debaty Młodzi w Biznesie”, która odbędzie się 8 czerwca 2011 r. w Sali Konferencyjne 
Powiatu Sztumskiego.  
 

Nagrody 
§ 5 

 
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci sprzętu multimedialnego oraz nagród 
książkowych . 
2. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom Konkursu, w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
Organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończeniu Konkursu. 
3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść na osobę trzecia 
prawa do Nagrody. 
4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcami Konkursu są osoby, które nie spełniają warunków 
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoby takie tracą prawo do Nagrody, a Komisja 
Konkursowa wyłoni kolejnych zwycięzców Konkursu. 
 

Postanowienia końcowe 
§ 6 

 
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
prowadzenia Konkursu. 
2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs i nie przyznawać nagród bez podania 
przyczyn. 
3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowię niniejszego regulaminu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości 
skontaktowania się ze zwycięzca Konkursu. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 
opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z komunikacja, przesyłaniem 
zgłoszeniem konkursowych prac w jakimkolwiek inny sposób wpływające na wynik Konkursu. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających 
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród. 
9. W przypadku nie przyjęcia Nagrody przez zwycięzców Konkursu w terminie określonym w 
zawiadomieniu bądź braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu przez kolejne 
30 dni prawo zwycięzców do Nagród wygasa. 
10. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nie nagrodzonych oraz ich autorach nie będą 
podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny 
sposób przez Organizatora. 
11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 
 


