
Regulamin Konkursu z podstaw przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
w ramach konferencji „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą” 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 

 

1. Uczestnicy 
a. uczniowie uczestniczący w konferencji „ Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym 

przedsiębiorcą, 
b. uczniowie posiadający własne urządzenie mobilne z dostępem do internetu, 

wyposażone w aplikację do skanowania kodów QR. 
2. Cele konkursu 

a. popularyzacja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, 
b. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, przedsiębiorczości, 
c. zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy, 
d. aktywne uczestnictwo w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze, 
e. konkurs ma przede wszystkim charakter edukacyjny. 

3. Zakres merytoryczny konkursu 
a. postawa przedsiębiorcza (m.in. pojęcia asertywność, empatia, kreatywność, efekt 

synergii) 
b. analiza SWOT i jej elementy 
c. marketing, koncepcja 4p i 7p, marketing 3.0 

4. Przebieg konkursu 
a. uczniowie (uczestnicy) dobrowolnie zgłaszają swój udział w konkursie, 
b. uczestnicy posiadają własne urządzenie mobilne z dostępem do internetu, 

wyposażone w aplikację do skanowania kodów QR, które przekieruje ich za 
pomocą aplikacji do formularza online 

c. uczestnicy o wskazanym przez prowadzącego czasie skanują otrzymany kod QR 
d. uczestnicy rozwiązują test z zakresu merytorycznego (pkt. 3 regulaminu) 
e. test przygotowany jest w formularzach google 
f. maksymalny czas na wypełnienie testu to 15 minut. 

5. Wyniki 
a. Wygrywa  uczestnik z najwyższą liczbą punktów, 
b. w przypadku równej ilości punktów decyduje najkrótszy czas wypełnienia testu, 
c. w przypadku kiedy ilość punktów i czas uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik 

jest taki sam zarządza się dogrywkę ustną 
d. dogrywkę przeprowadza trzyosobowa kapituła. 

6. Nagrody 
a. dziesięciu najlepszych uczestników, którzy uzyskali najwyższy wynik w konkursie 

otrzyma tablety ufundowane przez Fundację Empiria i Wiedza Banku 
Gospodarstwa Krajowego 

7. Inne 
a. imię i nazwisko uczestnika, który wygrał konkurs może zostać umieszczone w 

mediach tradycyjnych i internetowych, w celu promocji inicjatywy, 
b. nauczyciele uczestników zobowiązani są do upewnienia się, czy w dokumentacji 

szkolnej uczeń, uczennica wyraża zgodę na publikowanie wizerunku; jest to 
warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu, 

c. nauczyciel uczestnika jest zobowiązany do dostarczenia do LSCDN (osobiście 
lub elektronicznie) załącznika do niniejszego Regulaminu uzupełnionego 
i podpisanego przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica bądź opiekuna 
prawnego (w przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu); jest to warunkiem 
koniecznym do przystąpienia do konkursu, 

d. na wszelkie pytania związane z konkursem odpowie p. bjarmul@lscdn.pl  
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