
VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 

na slogan reklamowy promujący postawy przedsiębiorcze 

 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Redzie. 

 

2. Celem konkursu jest propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

młodzieży. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum  powiatu wejherowskiego.  

 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

 

5. Przedmiotem konkursu jest stworzenie, zgodnie z wytycznymi organizatora sloganu 

reklamowego promującego postawy przedsiębiorcze oraz zamieszczeniu zdjęcia lub rysunku 

odnoszącego się do treści sloganu. 

 

6. Praca konkursowa w formacie A4 powinna spełniać następujące kryteria: 

- promować zachowania lub postawy przedsiębiorcze, 

- slogan powinien składać się z nie więcej niż 12 słów, nie łamać powszechnie przyjętych 

norm społecznych , 

- zdjęcie/rysunek  ilustrujące treść sloganu powinno być dziełem autorskim, 

- jeżeli na zdjęciu widoczne są osoby, autor pracy musi posiadać zgodę na rozpowszechnienie 

wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został uwidoczniony w pracy konkursowej, 

- na pracy konkursowej nie należy zamieszczać danych osobowych autora. 

 

7. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora 

zs2reda_ekonomia@onet.pl  do 17 lutego 2017 r. Do pracy konkursowej należy w osobnym 

dokumencie dołączyć dane osobowe autora: imię, nazwisko ucznia, klasa, dokładny adres 

szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę, adres mailowy 

nauczyciela. 

 

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację       

w ramach konkursu na stronie internetowej organizatora. 

 

9. Prace konkursowe oceni trzyosobowe jury konkursowe. Każdy z członków jury może 

przyznać uczestnikowi konkursu od 0 do 10 punktów. O kolejności miejsc uczestników 

zdecyduje łączna punktacja. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane na maila 

nauczyciela oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zs2.reda.pl dnia 20 lutego 

2017r. 

 

10. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny i sportowy) 

o wartości: 

I miejsce - 200 zł 

II miejsce - 150 zł 

III miejsce  - 120 zł 

IV miejsce - upominki 

V miejsce  - upominki 

 

11. Wręczenie nagród nastąpi dnia 24 lutego o godz. 14:00 w Zespole Szkól nr 2 w Redzie. 

mailto:zs2reda_ekonomia@onet.pl


VI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 

na pracę pisemną lub prezentację multimedialną 

„Mój pierwszy biznesplan” 

 

 
Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Redzie. 

2. Celem konkursu jest szerzenie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży, zapoznanie 

młodzieży z możliwościami rozwoju przedsiębiorczości na rynku lokalnym. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum  powiatu wejherowskiego.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

5. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnego pomysłu na biznes, zgodnie 

z wytycznymi organizatora. 

6. Praca konkursowa w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej powinna spełniać 

następujące kryteria: 

- biznesplan powinien zawierać: portret potencjalnego klienta, charakterystykę 

przedsiębiorstwa, cechy wyróżniające usługi/produkt, działania marketingowe, 

- praca powinna obejmować jedną stronę maszynopisu formatu A4 lub 10-14 slajdów,   

- zdjęcia wykorzystywane w prezentacji powinny być dziełem autorskim lub posiadać licencję 

Creative Commons: CC-BY, CC BY-SA, 

- jeżeli na zdjęciu widoczne są osoby, autor pracy musi posiadać zgodę na rozpowszechnienie 

wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został uwidoczniony w pracy konkursowej, 

- na pracy konkursowej nie należy zamieszczać danych osobowych autora. 

 

7. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora 

zs2reda_ekonomia@onet.pl  do 17 lutego 2017 r. Do pracy konkursowej należy w osobnym 

dokumencie dołączyć dane osobowe autora: imię, nazwisko ucznia, klasa, dokładny adres 

szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę, adres mailowy 

nauczyciela. 

 

8. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację       

w ramach konkursu na stronie internetowej organizatora. 

 

9. Prace konkursowe oceni trzyosobowe jury konkursowe. Każdy z członków jury może 

przyznać uczestnikowi konkursu od 0 do 10 punktów. O kolejności miejsc uczestników 

zdecyduje łączna punktacja. Informacje o wynikach konkursu zostaną przesłane na maila 

nauczyciela oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zs2.reda.pl dnia 20 lutego 

2017r. 

 

10. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny i sportowy)  

o wartości: 

I miejsce - 200 zł 

II miejsce - 150 zł 

III miejsce  - 120 zł 

IV miejsce - upominki 

V miejsce  - upominki 

 

11. Wręczenie nagród nastąpi dnia 24 lutego o godz. 14:00 w Zespole Szkól nr 2 w Redzie. 

mailto:zs2reda_ekonomia@onet.pl

