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Regulamin konkursu  

 

„Biznes z Klasą”- Promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży z obszaru 
LGD „Korona Sądecka” 

 
 
Organizator: Lokalna Grupa Działania  LGD „KORONA SĄDECKA” 
 
 
 

I. CEL  KONKURSU 
 

 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości 

 Budowanie i upowszechnienie postaw proprzedsiębiorczych na bazie inicjatyw 

oddolnych 

 Włączenie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze 

 Pobudzenie wyobraźni młodych mieszkańców obszaru LGD   

 

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 

ZGŁOSZEŃ 
 

1. Konkurs adresowany jest do Szkół Podstawowych klasy od IV - VII i Gimnazjalnych klasa 

II z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka 

Wielka oraz miasta Grybów, które: 

 zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia; 

 zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia 

podpisanej przez opiekuna klasy/nauczyciela i dostarczenie jej w wersji papierowej 

do siedziby LGD na adres ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub elektronicznej  

na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl od dnia 30 października 2017 roku  

do dnia 09 listopada 2017 roku. 

 podstawą przyjęcia zgłoszenia jest złożenie go w wymaganym terminie - na 

udostępnionym wzorze karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu). 
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2. Do konkursu zakwalifikowanych zostanie pierwszych pięć zgłoszonych klas. 

3. Praca przygotowana przez klasę w postaci biznesplanu powinna zostać napisana  na 

obowiązującym formularzu (załącznik nr 2) i zawierać odpowiedzi na każde pytanie. 

Wartością dodaną mogą być prace plastyczno-techniczne, które wzbogacą biznesplan. 

Wykonany biznesplan powinien zostać dostarczony do dnia 05 grudnia 2017 roku do 

siedziby LGD „KORONA SĄDECKA” (ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec) bądź wysłany 

listownie na adres:  

LGD „KORONA SĄDECKA” 

ul. Papieska 2 

33-394 Chełmiec 

4.  Kontrolę nad pracą uczniów sprawować ma opiekun klasy/nauczyciel, który również w 

przypadku wygranej powinien sprawować opiekę nad klasą podczas wycieczki. 

 

III. KOMISJA KONKURSOWA ORAZ KRYTERIA OCENY 
 

1. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 osób oceniających złożone prace. 

2. Kryteriami oceny prac konkursowych będzie kolejność złożenia pracy, tj. data przyjęcia 

pracy. Komisja konkursowa dokona oceny pięciu biznesplanów. 

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszego biznesplanu według następujących 

kryteriów:  

 ciekawy i oryginalny pomysł na biznesplan (0-2 pkt) 

 udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie w formularzu 

(0-2 pkt) 

 powiązanie z obszarem LGD tj. gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka 

Wielka lub miasto Grybów (0-2 pkt) 

 wykorzystanie zasobów przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i 

historycznych obszaru LGD „Korona Sądecka”(0-2 pkt) 

 

4. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny. 
 
 
IV. NAGRODY 
 

1. Organizator przyzna nagrody w postaci bonów wycieczkowych dla pierwszych pięciu klas, 

które w najszybszym terminie złożą kartę zgłoszeniową, a następnie pracę konkursową.   

2. Nagrodami w konkursie będą wycieczki do następujących  miejsc tj.: 

- I miejsce -„Tara”- Ośrodek Hipoterapii i Jeździectwa w Kamionce Wielkiej  
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- II miejsce -„Pszczeli Raj” Gospodarstwo Agroturystyczne w Piątkowej 

- III miejsce -„Stara Baśń” w Grybowie 

- IV miejsce -„Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach”  

- V miejsce -„Chata u Migacza” w Grybowie 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia terminu zrealizowania wycieczki z 

uwzględnieniem propozycji opiekuna/nauczyciela klasy, a także wytycznych dotyczących 

czasu realizacji tj. wycieczka musi odbyć się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku 

i trwać będzie od 2 do 5 godzin.  

4. Realizacja wycieczki może nastąpić do 6 m-cy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Organizator konkursu nie zapewnia transportu uczestników na miejsce realizacji wycieczki.  

 
  
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW  
 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 06 grudnia 2017 roku 

poprzez opublikowanie wyników na stronie www.lgdkoronasadecka.pl. 

Wręczenie nagród w postaci bonów wycieczkowych nastąpi w terminie późniejszym. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu 

oraz do wykorzystania danych podmiotów biorących udział w Konkursie na potrzeby 

promocji Konkursu oraz działalności LGD „KORONA SĄDECKA”. 

2. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. 

3. Wszystkie podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomione  

o dokonanych zmianach mailowo bądź telefonicznie przez Organizatora. 

4. Każdy podmiot we własnym zakresie dostarcza Kartę zgłoszenia w miejsce  

i w czasie wyznaczonym przez Organizatora. 

5. Organizator Konkursu nie zwraca poniesionych przez uczestników konkursu kosztów 

przygotowania prac. 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwy i informacji  

o zwycięzcach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

7. Dostarczenie prac na konkursowych jest jednoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem 

majątkowych praw autorskich. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania 

prac osobom trzecim oraz do ich publikacji, wyeksponowania prac na wystawach 
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pozakonkursowych oraz innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora 

konkursu. 

8. Niniejszy konkurs stanowi inicjatywę w zakresie promowania przedsiębiorczości z udziałem 

dzieci i młodzieży podejmowanych przez LGD, zgodną z przedsięwzięciem 1.3.1. 

„Włączanie dzieci i młodzieży w projekty wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze. 

 

 Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają pracownicy biura  

LGD “KORONA SĄDECKA”. 

 
LGD KORONA SĄDECKA 

         Biuro Stowarzyszenia: 
Ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 
tel. 18 414 56 55, 660 675 601 

email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  
www.lgdkoronasadecka.pl 

 
 
 Załącznik nr 1 do regulaminu: Karta zgłoszenia do konkursu „Biznes z Klasą” 
 Załącznik nr 2 Formularz biznesplanu pracy konkursowej „Biznes z Klasą” 

 


