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Konkurs „ABC - Ekonomii”
Dla uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej oraz uczniów wygaszanych Gimnazjów

Regulamin
1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania z siedzibą przy ul. Wiśniowej 23, 29-100
Włoszczowa przy współpracy z Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan z
siedzibą przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce .
2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o pieniądzu i zagadnieniach związanych z ekonomią
oraz przedsiębiorczością wśród uczniów szkół podstawowych i uczniów wygaszanych gimnazjów.
3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VII Szkół Podstawowych i uczniowie wygaszanych
Gimnazjów, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie „Kreator Przedsiębiorczości”.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2018r. w Domu Kultury we Włoszczowie
przy ul. Wiśniowej 19. o godz. 11:00( organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wymienionego
terminu).
5. W konkursie mogą wziąć udział pięcioosobowe grupy uczniów ze szkół, które zostały
zakwalifikowane do projektu „Kreator Przedsiębiorczości”.
6. Konkurs poprzedzony jest złożeniem przez grupy uczniów do Biura LGD „Region Włoszczowski”
swojego Pomysłu na Biznes, który zostanie poddany ocenie punktowej przez pracowników Biura LGD.
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów za ocenę Pomysłu na Biznes o pozycji na liście
rankingowej decyduje kolejność złożenia Pomysłu do Biura LGD.
8. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu wielokrotnego wyboru oraz otwartych pytań.
9. Oceny testu dokona komisja wytypowana przez organizatora.
10. Wynik osiągnięty przez uczestniczące grupy będzie sumą punków uzyskanych za ocenę Pomysłu
na Biznes oraz ocenę testu wiedzy z przedsiębiorczości.
11. O wynikach uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu konkursu.
12. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji czy procesowi odwołania.
13. Organizator zapewnia drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.
14. Nagrodą dla 4 zwycięskich grup będzie wakacyjny wyjazd szkoleniowo-wypoczynkowy nad
morzem Bałtyckim.
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15. Organizator po wydaniu nagród, nabywa prawa autorskie dotyczące wszelkich materiałów
przygotowanych przez uczestników.
16. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników oraz opiekunów grup poczęstunek.
17. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu uczestników i opiekunów na konkurs.

Organizator

