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REGULAMIN 
 

Konkursu dla szkó  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na najlepsz  inicjatyw  

wspieraj  nauk  przedsi biorczo ci w województwie podlaskim 

„Przedsi biorcza szko a” 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 
1. Regulamin okre la zasady, zakres i warunki uczestnictwa w "Konkursie dla szkó  podstawowych na najlepsz  
inicjatyw  wspieraj  nauk  przedsi biorczo ci w województwie podlaskim" zwanym dalej Konkursem. 
 
2. U yte w dalszej cz ci Regulaminu okre lenia oznaczaj : 

2.1. Organizator – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, z siedzib  przy ul. Starobojarska 15, 15-073 
Bia ystok, 

2.2. Kapitu a konkursu – komisja oceniaj ca nades ane projekty i przyznaj ca poszczególne miejsca, 
2.3. Uczestnicy – szko y podstawowe/gimnazjalne/ponadgimnazjalne realizuj ce inicjatywy wspieraj ce nauk  

przedsi biorczo ci wype niaj ce formularz zg oszeniowy zamieszczony na stronie Organizatora 
(www.pfrr.pl). 

2.4. Inicjatywa – projekt zg aszany na formularzu zg oszeniowym przez Uczestnika. 
2.5. Zwyci zca – Inicjatywa, która decyzj  Komisji Konkursu zajmie I miejsce. 
 

3. Konkurs skierowany jest do szkó  z terenu województwa podlaskiego, które realizuj  inicjatywy w zakresie nauki 
i promocji przedsi biorczo ci, wychodz ce poza program nauczania, zwanych dalej Uczestnikami.  Konkurs 
prowadzony jest w 3 kategoriach: 
a) szko y podstawowe, 
b) szko y gimnazjalne, 
c) szko y ponadgimnzjalne. 

 
4. Celem konkursu jest promocja najlepszych wdro onych przez szko y podstawowe, gimnazjalne i 

ponadgimnazjalne inicjatyw edukacyjnych wspieraj cych przedsi biorczo , wychodz cych poza program 
nauczania. 

 
5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezp atne. 
 
6. Uczestnicy Konkursu ponosz  jedynie koszty zwi zane z dojazdem do miejsca, w którym b dzie odbywa  si  

prezentacja Zwyci zcy i laureatów  oraz wr czenie nagrody. 
 
7. Oceny inicjatyw dokona Kapitu a Konkursu powo ana przez Organizatora. 
 
 

§ 2. Warunki i zasady udzia u w Konkursie 
 
1. Uczestnikiem Konkursu mog  by  wszystkie szko y podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne realizuj ce 

inicjatywy wspieraj ce przedsi biorczo , które zg osz  swoje Inicjatywy w terminie: 
a)  szko y podstawowe od 05.05.2014r. do 20.06.2014 r., 
b)  szko y gimnazjalne i ponadgimnazjalne od 12.05.2014r do 20.06.2014r., 
pod uwag  b dzie brana data wp ywu. 

 
2. Zg oszenia nale y dokonywa  za pomoc  formularza zg oszeniowego umieszczonego na stronie: 

www.postawmynasiebie.pl, z zaznaczeniem, i  Uczestnik mo e dokona  wi cej ni  jednego zg oszenia.  
 
3. Inicjatywa wspieraj ca nauk  przedsi biorczo ci powinna zosta  wdro ona b  zako czona nie wcze niej ni  w 

2011 r. i nie pó niej ni  w 2013r.  
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4. Ocena dokonywana jest w nast puj cych kategoriach: 
 

a) Pomys  – unikalno , oryginalno , innowacyjno ; 
b) Wykonanie – efektywno , ciekawe rozwi zania, innowacyjny sposób wdra ania, atrakcyjno ; 
c) Zaanga owanie uczniów – czynne zaanga owanie uczniów w realizacje inicjatywy; 
d) Oddzia ywanie – zakres, pozytywne efekty inicjatywy. 

 
W ka dej kategorii mo na uzyska  od 1 do 10 punktów 

 
5. Do konkursu mo e by  zg oszona dowolna inicjatywa spe niaj ca warunki konkursowe.  
 
6. Uzupe niony formularz zg oszenia nale y przes  na adres: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego,  
     ul. Spó dzielcza 8, 15-441 Bia ystok, z dopiskiem: „Przedsi biorcza szko a”. 
 
8. Organizator zobowi zuje si  do zamieszczania bie cych informacji na temat przebiegu Konkursu wraz z pe nym 

Regulaminem Konkursu na stronie www.pfrr.pl 
 
9.  Konkurs b dzie sk ada  si  z trzech etapów: 

a) Etap I – przyjmowanie zg osze  – do 20.06.2014 r. 
b) Etap II – ocena i wybór inicjatyw nominowanych (maksymalnie 5 w ka dej kategorii) – do 27.06.2014r.  
c) Etap III – wybór najlepszej inicjatywy – do 30.09.2014r.   
d) Etap III – og oszenie wyników Konkursu nast pi podczas Uroczystej Gali Przedsi biorczo ci-20-lecia 
Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 24.10.2014 r. 

 
§ 3 Nagrody 

 
1. Szko a wdra aj ca najlepsz  inicjatyw  otrzyma tytu  „Przedsi biorcza szko a” oraz nagrody rzeczowe. Tytu  i 

nagrody zostan  przyznane w trzech kategoriach:  
a) szko a podstawowa, 
b) szko a gimnazjalna, 
c) szko a ponadgimnazjalna 

 
2.  Komisja Konkursu ma prawo do wyró niania poszczególnych inicjatyw. 
 
3. Na pro  Organizatora Konkursu Uczestnik w miar  mo liwo ci udost pni dodatkowe informacje dotycz ce 

Inicjatywy w celach promocyjnych.  
 
4. Nagrody rzeczowe nie podlegaj  wymianie na inne lub na równowarto  w gotowce. 
 
5. Po utrzymaniu nagrody uczestnik konkursu jest zobowi zany podpisa  protokó  jej odebrania. 
 
6. W przypadku nagród rzeczowych przypadaj cych osobie prawnej to na niej  ci y obowi zek zap aty podatku od 

otrzymanej Nagrody. 
 

§ 4 Postanowienia ko cowe 
 
1. Organizatorzy zastrzegaj  sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 
2. Organizatorzy mog  wykluczy  Uczestnika z udzia u w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika 

postanowie  niniejszego Regulaminu. 
 
3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, e ingeruj  w mechanizm Konkursu lub dzia aj  w sprzeczno ci 

z zasadami fair play zostan  zdyskwalifikowani. 
 

4. Do konkursu nie mog  zosta  zg oszone inicjatywy, które by y wdra ane we wspó pracy z Organizatorem 
Konkursu.  


