Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin konkursu na opracowanie Biznes Planu
organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej
w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość” Poddziałanie 4.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§1
Pojęcia
Ilekroć w Regulaminie Konkursu jest mowa o:
1) Organizatorze – należy rozumieć przez to Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie
Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieplaka 1c, kod pocztowy: 41-300
Dąbrowa Górnicza, NIP: 629-10-88-993.
2) Projekcie – jest nim realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej
projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3) Uczestniku – jest nim student i/ lub absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, który uczestniczył w szkoleniu pn. „Tworzenie biznes planów”,
zorganizowanym w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość”.
4) Jury – Komisja 3 osób powołana przez Organizatora spośród przedstawicieli środowiska
naukowego i sektora biznesu.
5) Konkursie – należy przez to rozumieć wyłonienie najlepszych prac (biznes planów),
nadesłanych przez studentów i/lub absolwentów Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
6) Pracy konkursowej – opracowany biznes plan na nowe przedsięwzięcie jeszcze
nierealizowane, przygotowany na formularzu i zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi
przez Uczestnika podczas szkolenia „Tworzenie biznes planów”.
7) Zwycięzcy konkursu – trzech autorów pracy, których biznes plany otrzymały największą
liczbę punktów przyznanych przez Jury.
8) Nagrodzie – trzy nagrody rzeczowe (po jednej dla każdego z trzech miejsc) oraz staż w
Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. dla zwycięzcy I miejsca.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie trzech najwyżej punktowanych Prac konkursowych
prezentujących biznes plany dla nowych przedsiębiorstw jeszcze niefunkcjonujących.
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§3
Ramy konkursu
1. Konkurs kierowany jest do studentów i/lub absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wzięcie udziału w szkoleniu pn.
„Tworzenie biznes planów”, organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w
Dąbrowie Górniczej.
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§4
Wymogi dla Prac Konkursowych
W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim, niepublikowane, w
tym również w Internecie oraz nienagradzane wcześniej i niewyróżniane w
konkursach.
Biznes plan przygotowany na formularzu otrzymanym przez Uczestnika podczas
szkolenia pn. „Tworzenie biznes planów”.
Uczestnik może zgłosić do konkursu pracę jedynie swojego autorstwa.
Zgłaszane prace nie mogą naruszać prawa, ani dóbr osób trzecich oraz stanowić
chociażby w części plagiatu.
Prace konkursowe mogą jedynie dotyczyć nowych przedsięwzięć, jeszcze
nierealizowanych.
Prace niespełniające wymogów Regulaminu, a także nie uwzględniające wymogów
formalnych będą dyskwalifikowane i nie zostaną poddane ocenie Jury.
§5
Zgłoszenie uczestnictwa i prac konkursowych
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.wsb.edu.pl w zakładce
Projekty unijne, Projekt „Nowoczesne kształcenie – pewna przyszłość”, Konkurs na
najlepszy biznes plan i przesłanie go na adres e-mail: dczerniak@wsb.edu.pl.
Zgłoszenie Prac konkursowych odbywa się poprzez przesłanie ich w formie
elektronicznej w dwóch plikach (jeden zapisany jako WORD, drugi w formacie PDF)
na adres e-mail: dczerniak@wsb.edu.pl .
Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną Pracę Konkursową.
Przed wysłaniem biznes planu Uczestnik ma obowiązek wypełnienia i wysłania
formularza zgłoszeniowego.
Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na warunki
uczestnictwa w Konkursie i akceptację na zawarte w Regulaminie postanowienia.
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
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§6
Czas trwania konkursu
1. Okres przesyłania formularzy zgłoszeniowych oraz Prac konkursowych rozpoczyna
się :
 dnia 7 kwietnia 2014 r. i kończy 13 kwietnia 2014 r. o godzinie 24:00 dla I
edycji konkursu
 dnia 26 maja 2014 r. i kończy dnia 01 czerwca 2014 r. o godzinie 24:00 dla II
edycji konkursu.
2. Formularze i prace konkursowe powinny być nadesłane do dnia 13 kwietnia 2014r. do
godziny 24:00 w przypadku I edycji konkursu lub do dnia 01 czerwca 2014 r. w
przypadku II edycji konkursu na adres e-mail: dczerniak@wsb.edu.pl
3. Rozstrzygnięcie I edycji konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014r.,
rozstrzygnięcie II edycji najpóźniej do dnia 26 czerwca 2014 r., a jego wyniki w tym
samym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej, m.in. na stronie Internetowej
Organizatora.
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§7
Zasady pracy Jury
Najlepsze Prace konkursowe zostaną wybrane przez Jury.
Ocenie poddane zostaną Prace konkursowe nadesłane do godziny 24:00 dnia 13
kwietnia 2014r. w przypadku I edycji konkursu oraz do dnia 01 czerwca 2014 r. w
przypadku II edycji konkursu.
Wyniki oceny zostaną podane do wiadomości publicznej, m.in. na stronie Internetowej
Organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne.
Osoby niespełniające wymogów opisanych w Regulaminie, bądź umieszczające
nieprawdziwe informacje będą dyskwalifikowane.

§8
Kryteria oceny prac konkursowych
1. Każde zgłoszenie Uczestnika jak i Pracy konkursowej podlega ocenie formalnej.
2. Brak spełnienia niżej podanych kryteriów powoduje nieprzyjęcie Uczestnika i/lub
Pracy do konkursu.
Lp.

Kryterium oceny formalnej

Ocena

1.

BP złożyła osoba do tego uprawniona

Tak/Nie

1.1.

Osoba jest studentem i/lub absolwentem Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Tak/Nie
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1.2.

Osoba brała udział w szkoleniu pn. „Tworzenie biznes
planów”

Tak/Nie

2.

BP dotyczy nowego przedsięwzięcia

Tak/Nie

3.

BP został przygotowany na formularzu otrzymanym przez
Uczestnika podczas szkolenia pn. „Tworzenie biznes
planów”.

Tak/Nie

3. Ocena merytoryczna pracy będzie ustalana na podstawie niżej zaprezentowanej
punktacji:
Lp.

Kryterium oceny merytorycznej

Ocena
punktowa

Uwagi

1.

Poprawność
przygotowanego BP

0-15

BP zawiera wszelkie informacje
potrzebne do oceny, model
finansowy zawiera prawidłowe
wyliczenia

2.

Realność założeń BP

0-25

Założenia w BP opierają się na
realnych
przesłankach,
przeprowadzona analiza rynku
odwołuje się do przynajmniej
ogólnodostępnych danych
i
raportów (np. dane GUS,
opracowania w formie raportów
i publikacji dostępnych w
Internecie), ryzyko projektu
zostało prawidłowo ocenione i
opisane.

3.

Innowacyjność projektu

1-15

Ocena
innowacyjności
proponowanych rozwiązań na
tle rynku.

4.

Szanse rynkowe projektu

0-25

Ocena
szans
powodzenia
projektu,
osiągnięcia
założonych celów oraz ryzyka
projektu.

5.

Jakość dokumentu

0-10

Przejrzystość dokumentu, język
pracy, prezentacja danych.

merytoryczna

§9
Wyłonienie zwycięzców
1. Jury wyłania trzech zwycięzców kolejnych miejsc.
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2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody I-go, II-go bądź III-go
miejsca jeżeli uzna, że żadna z prac nie prezentuje wystarczającego poziomu do
osiągnięcia takiego miejsca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za prace
wyróżniające się na tle innych, lecz nie będące premiowane nagrodami
rzeczowymi za zajęcia trzech pierwszych miejsc.
4. Wyniki I edycji konkursu zostaną ogłoszone na stronie Internetowej Organizatora
www.wsb.edu.pl najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. , wyniki II edycji
konkursy do dnia 26 czerwca 2014 r., a każdy ze Zwycięzców zostanie
poinformowany indywidualne o tym fakcie niezwłocznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
§10
Nagrody
Nagrodami w Konkursie są:
Staż w Oddziale Banku Zachodniego WSB S.A.
Trzy nagrody rzeczowe
Organizator wręczy nagrody w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, bądź przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami, które mogłyby wyniknąć z przyczyn od niego
niezależnych.
4. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
1.
a)
b)
2.
3.

1.

2.
3.

4.

§11
Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora
www.wsb.edu.pl oraz w biurze Projektu w siedzibie Organizatora przy ul.
Cieplaka 1c, kod pocztowy: 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Regulamin konkursu w trakcie trwania Konkursu może ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
Inne informacje dotyczące konkursu można uzyskać:
a) pod numerem telefonu: 032 295 92 16
b) drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: dczerniak@wsb.edu.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

