
  
 

Załącznik nr 1  

 do zarządzenia Nr 89/III/RP-2017  

 Burmistrza Ząbkowic Śląskich  

 z dnia 28 marca 2017 r. 

 

 

Regulamin Konkursu „Twój Biznes – Twoja Szansa” 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs „Twój Biznes-Twoja Szansa”, organizowany jest z inicjatywy Burmistrza 

Ząbkowic Śląskich w celu aktywizacji i promocji przedsiębiorczości wśród młodych 

osób. 

3. Realizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu  Miejskiego  

w Ząbkowicach Śląskich (zwany dalej Organizatorem).  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Ząbkowicach Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl  

5. Przedmiotem konkursu „Twój Biznes - Twoja Szansa” jest zgłoszenie projektu 

biznesplanu – pomysłu na przedsięwzięcie gospodarcze (zwanego dalej „Pomysłem 

na biznes”). 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

 

1. Celem Konkursu jest aktywizacja i promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób 

a w szczególności: 

a) popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz promowanie 

przedsiębiorczości wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Gminy Ząbkowice Śląskie, 

b) pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

c) kształtowanie postaw biznesowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, 

d) przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia 

sukcesu zawodowego, 

e)  oddziaływanie na kreatywne myślenie. 

 

 

 



  
 

§ 3 

 

ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie. 

2. Przyznanie wyróżnienia będzie następowało w następujących kategoriach: 

a) Szkoła Gimnazjalna, 

b) Szkoła Ponadgimnazjalna. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

4. W Konkursie mogą brać udział tylko biznesplany przygotowane indywidualnie. Do 

Konkursu nie dopuszcza się prac zespołowych. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Twój Biznes – Twoja Szansa” jest: 

a) wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu), dostępnego na stronie internetowej Gminy Ząbkowice 

Śląskie: www.zabkowiceslaskie.pl. Formularz Zgłoszeniowy wraz z załączanym  

biznesplanem w formie papierowej oraz w formie prezentacji multimedialnej 

na nośniku CD lub innym nośniku danych należy złożyć do dnia 30 czerwca 

2017 roku do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim lub przesłanie go 

pocztą  na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 

Ząbkowice Śląskie z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie do Konkursu „Twój 

Biznes-Twoja Szansa”.  

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wykorzystanie 

wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych  (Dz.U. 2016 nr poz. 922) oraz zgodę na nieodpłatną publikację 

wizerunku, lub/i znaku firmowego. 

c) w przypadku, gdy uczeń biorący udział w Konkursie jest niepełnoletni, 

niezbędne jest wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz akceptacja 

Regulaminu Konkursu przez rodziców bądź opiekunów prawnych (Załącznik 

 nr 1 do niniejszego Regulaminu). Praca konkursowa zgłoszona przez osobę 

niepełnoletnią nie będzie brała udziału w Konkursie jeżeli Organizator nie 

otrzyma oryginału oświadczenia opiekuna. 

6. Informacje na temat Konkursu, w tym Regulamin Konkursu oraz jego wyniki są 

umieszczane na stronie internetowej Gminy Ząbkowice Śląskie 

www.zabkowiceslaskie.pl. 

§ 4 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs trwa od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora 

www.zabkowiceslaskie.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku do godziny 16.00. 

2. Wymagane dokumenty, o których mowa §3 ust. 5 lit. a,b,c, które wpłyną we 

wskazanym wyżej terminie podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Wymagane dokumenty, o których mowa §3 ust. 5 lit. a,b,c złożone po wyznaczonym 

terminie nie będą rozpatrywane.  

http://www.zabkowiceslaskie.pl/
http://www.zabkowiceslaskie.pl/


  
 

4. W przypadku wysłania wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną, o zachowaniu 

terminu decydować będzie data stempla pocztowego. 

5. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych 

etapów Konkursu bez podania przyczyny, jednocześnie zobowiązując się 

bezzwłocznie poinformować o tym fakcie uczestników Konkursu. 

 

 § 5 

KRYTERIA I ZASADY OCENY 

1. Ocenie podlegać będzie „Pomysł na biznes”, dotyczący założenia nowej firmy na 

terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 

2. Wyłonienie najlepszych biznesplanów zgłoszonych do Konkursu następuje w 

wyniku ich oceny przez Komisję Konkursową powoływaną przez Burmistrza 

Ząbkowic Śląskich. 

3. Ocena przebiega w dwóch etapach: 

a) I etap – ocena formalna złożonych dokumentów określonych w §3 ust. 5 lit. a,b,c; 

b) II etap – ocena merytoryczna biznes planów celem wyłonienia Laureata oraz 

dwóch Wyróżnionych w poszczególnej kategorii. 

4. Kryteria formalne służące do oceny zgłoszeń: 

a) zgłoszenie zostało dokonane najpóźniej dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 16.00 

w sposób wskazany w Regulaminie, 

b) dostarczone zostały wszystkie wymagane dokumenty określone w §3 ust. 5 lit. 

a,b,c. 

c) Formularz Zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 

jak i Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zostały prawidłowo 

wypełnione. 

5. Przy ocenie biznesplanu będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne: 

a) pomysł na produkt/usługę, 

b) niepowtarzalność pomysłu, oryginalność pracy, 

c) trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia, 

d) trwałość przedsięwzięcia (rentowność, płynność), 

e) spójność biznes planu. 

6. W każdej kategorii konkursowej Komisja Konkursowa może przyznać od 0 do 25 

punktów: 

a) pomysł na produkt/usługę (0-5 pkt.), 

b) niepowtarzalność pomysłu, oryginalność pracy  (0-5 pkt.), 

c) trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia (0-5 pkt.), 

d) trwałość przedsięwzięcia (rentowność, płynność) (0-5 pkt.), 

e) spójność biznes planu (0-5 pkt.). 

 

 

 

 

 



  
 

§ 6 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Burmistrz Ząbkowic Śląskich powołuje Komisję Konkursową, w celu rozstrzygnięcia 

Konkursu Twój Biznes - Twoja Szansa”,  w składzie: 

a) Zbigniew Kukiełka – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji, jako Przewodniczący 

Komisji Konkursowej; 

b) Justyna Giryn – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich; 

c) Józefa Warechowicz – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich; 

d) Jakub Hawliczek – laureat Konkursu o Doroczne Wyróżnienie Burmistrza Ząbkowic 

Śląskich „Ząbkowickie Krzywe Wieże” w kategorii Przedsiębiorca Roku; 

e) Bogdan Tkaczyński -  przedstawiciel Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich; 

f) Irena Balikowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy. 

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

3. Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji Konkursowej zapewnia pracownik 

Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. 

4. Wyboru Nominowanych spośród skutecznie zgłoszonych Kandydatów, w oparciu 

o ocenę Członkowie Komisji Konkursowej dokonują poprzez Kartę Oceny 

Biznesplanu, udostępnionej Członkom Komisji Konkursowej przez Organizatora 

(Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

5. Komisja wyłoni jednego Laureata oraz dwóch Wyróżnionych, którzy otrzymali 

największą liczbę punktów w poszczególnej kategorii. 

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów, tej samej ilości 

punktów, o klasyfikacji danego Kandydata decyduje głosowanie uzupełniające. 

7. W przypadku równej ilości punktów Kandydatów w głosowaniu uzupełniającym, 

o którym mowa powyżej, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

 

§ 7 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 

1. Przesłane Organizatorowi pomysły biznesowe – biznesplany muszą spełniać 

przesłankę oryginalności i indywidualności działań twórczych uczestnika oraz nie 

mogą naruszać praw autorskich  (w tym zależnych), praw własności przemysłowej 

(w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy Konkursu 

muszą być autorami swoich pomysłów na biznes – biznesplanów. 

2. Poprzez podanie danych osobowych uczeń bądź rodzic/opiekun prawny wyraża 

również zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu - ucznia 

na stronie internetowej www.zabkowiceslaskie.pl oraz w innych publikacjach 

związanych z Konkursem. 

3. Uczeń lub w przypadku uczniów niepełnoletnich - jego rodzic lub opiekun prawny 

oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 

roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w sprawie 

naruszenia praw autorskich dotyczących biznesplanu zgłoszonego przez uczestnika. 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


  
 

4. W przypadku nadużyć dokonanych przez uczestników konkursu polegających w 

szczególności na: kopiowaniu innych prac, niespełnieniu warunków konkursu 

określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia pracy. 

§ 8 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

1. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniach 16-17 

września 2017 r. podczas X Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej  

i IV Ząbkowickich Targów Rolno-Spożywczych na Hali Słonecznej ul. Powstańców 

Warszawy 8I w Ząbkowicach Śląskich. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora www.zabkowiceslaskie.pl. 

3. Laureatom oraz dwóm Wyróżnionym w poszczególnej kategorii konkursowej 

zostaną przyznane nagrody rzeczowe: 

a) za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 1 500,00 zł, 

b) za II miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 1 000,00 zł, 

c) za III miejsce nagroda rzeczowa o wartości ok. 500,00 zł. 

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 9 

 

ZAPISY KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 

www.zabkowiceslaskie.pl Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie  prawo podawania do publicznej wiadomości 

listy osób nominowanych wraz z uzasadnieniem nominacji.  

3. Laureatom oraz Wyróżnionym przysługuje prawo do wykorzystania przyznanego 

Wyróżnienia w promocji własnego wizerunku w prowadzonej działalności 

gospodarczej lub publicznej. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Regulaminu Konkursu będą rozwiązywane przez 

Organizatora, a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Biznes plany biorące udział w Konkursie nie będą zwracane ich autorom po 

zakończeniu Konkursu i wyłonieniu Laureatów. Wszystkie biznes plany zostaną 

dołączone do dokumentacji sporządzonej z przebiegu Konkursu. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Twój Biznes – Twoja Szansa” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

w Konkursie „Twój Biznes – Twoja Szansa” 

 

1. Imię i Nazwisko 

 ……………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Adres, telefon kontaktowy, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tytuł Biznesplanu i krótka charakterystyka 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Wiek  

……………………………………………………………………………………………………. 

5. Szkoła 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie Kandydata 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, lub osoby której jestem 

prawnym opiekunem ,w tym wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych  (Dz.U. 2016 poz. 922) przez Organizatora Konkursu dla celów 

związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z Regulaminem 

Konkursu. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku lub/i znaku firmowego. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie 

Konkursu „Twój Biznes- Twoja Szansa”. 

Ząbkowice Śl. dn, …………….…………………………………

  

 ……………………………………………………………… 

                                    Podpis*                          

*  w przypadku zgłaszania osoby niepełnoletniej podpis opiekuna 



  
 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

„Twój Biznes – Twoja Szansa” 

 

 

 

KARTĘ OCENY BIZNESPLANU     

 

 

1. Członek Komisji Konkursowej ……………………………………………………….. 

2. Tytuł Biznesplanu  …………………………………………………………………….. 

3. Autor …………………………………………………………………………………….. 

4. Szkoła ……………………………………………………………………………………. 

 

L.p. Kryterium Punktacja (od 1 do 5) Uwagi 

1. 
Pomysł na 
produkt/usługę 

 

 

 

 

2. 
Niepowtarzalność 
pomysłu, oryginalność 
pracy 

  

3. 
Trafne założenia 
marketingowe 
przedsięwzięcia 

  

4. 
Trwałość przedsięwzięcia 
(rentowność, płynność) 

 

 

 

 

5. Spójność biznes planu 
 

 

 

RAZEM   

 

 

 

 ………………………………………………. 

                             (data i podpis)  

 

 

 

 

 

 

 


