
Regulamin konkursu: 

Temat konkursu: „Bądź otwarty na wyzwania rynku pracy” 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu wodzisławskiego. 

2. Organizatorem konkursu jest Szkolny Ośrodek Karier przy współpracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi powiatu wodzisławskiego. 

3. W konkursie biorą udział minimum trzy 3-osobowe drużyny. 

4.  Cele konkursu:   popularyzacja działao w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Karier 

2016, wspieranie postaw kreatywnych wobec wyzwao rynku pracy wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. 

5.  Przedmiotem konkursu jest przygotowanie biznesplanu i kampanii promocyjnej firmy 

której charakter i zakres działania uczestnicy poznają w trakcie konkursu.   

Wszelkie niezbędne materiały potrzebne do stworzenia wizji firmy zapewniają 

organizatorzy i szkoła macierzysta. 

6. Przebieg konkursu: 

 Stworzenie biznesplanu wg wzoru przygotowanego przez organizatorów. 

 Opracowanie kampanii promocyjnej ( logo, wizytówka, reklama)/ praca plastyczna. 

 Prezentacja firmy przed potencjalnym inwestorem – jury konkursu. 

7. Konkurs trwa trzy  godziny zegarowe. 

8. Konkurs jest przeprowadzany w szkołach macierzystych.  

9. Termin konkursu – w każdej z zainteresowanych szkół konkurs odbędzie się w jednym 

z dni między 17-23 października 2016. Konkretną datę i godziny ustala organizator.  

10. Nagrody – w każdej szkole zwycięża i nagrody otrzymuje jedna drużyna, zgodnie z 

oceną jury konkursu, złożonego z przedstawiciela Szkolnego Ośrodka Kariery oraz 

pedagoga szkolnego i nauczyciela przedsiębiorczości.  

11. Kryteria oceny pracy:  

 Umiejętnośd tworzenia biznesplanu 

 Umiejętnośd autoprezentacji  

 Innowacyjnośd 

 Kreatywnośd 

 Estetyka i efekt wizualny 



Postanowienia koocowe: 

Regulamin konkursu jest  dostępny na stronie Szkolnego Ośrodka Karier 

 oraz w sekretariatach szkół. 

Do przeprowadzenia konkursu niezbędne jest udostępnienie pomieszczenia odpowiedniego 

do ilości zgłoszonych drużyn oraz materiałów piśmienniczych ( kredki, mazaki, nożyczki, klej, 

arkusze papieru A1, brystol itp.) 

Akceptacja regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu 

promocji działao: Szok-u i szkoły. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. Kwestie nie objęte 

niniejszym regulaminem rozstrzyga Pani Patrycja Gabor – doradca zawodowy w Szkolnym 

Ośrodku Karier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


