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Fpomor 

 

 

 

Regulamin Konkursu  

„BIZnet” 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w 

Mykanowie ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów, NIP: 573 26 51 805, Nr KRS: 0000254869, 

zwane dalej jako „Organizator”. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest firma Revas  

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Popiełuszki 26C, 35-328 Rzeszów, NIP: 5170376971, 

REGON: 365460300, zwana dalej jako „Wykonawca”. 

Konkurs, jest realizowany w ramach projektu pt. „BIZnet – nauka przedsiębiorczości z 

wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej” realizowanej w ramach poddziałania 

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu 

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” tj. gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, 

Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny. 

2. Terytorialny zasięg Konkursu: powiatowy. 

3. Podstawowe obowiązki Organizatora, Wykonawcy i Uczestników Konkursu 

wynikają z niniejszego Regulaminu.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem symulacji biznesowej Revas: Sklep 

elektro lub Sklep rolniczy lub Serwis IT w wersji on-line. 
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6. Strona internetowa projektu – https://revas.pl/biznet  

7. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

II. Cel Konkursu  

1. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród 

młodzieży obszaru LGD poprzez prowadzenie wirtualnego przedsiębiorstwa na 

platformie internetowej.  

 

III. Organizacja Konkursu 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni do konkursu. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów, tj. etapu przygotowań i etapu rozgrywki: 

• Etap I – przygotowanie zespołów on-line (warsztaty zespołów trwające 4 

godziny, 22-26.11.2021 r.); 

• Etap II – rozgrywka konkursowa on-line (29.11 – 22.12.2021 r.). 

 

IV. Rekrutacja do Konkursu 

Termin rekrutacji: 05.11.2021 r. – 18.11.2021 r. 

1. Do udziału w Konkursie Nauczyciel zgłasza maksymalnie 

3-osobowy zespół. 

2. Warunkiem zakwalifikowania zespołu do Konkursu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego przez nauczyciela na stronie internetowej konkursu: 

https://revas.pl/biznet/biznet-rejestracja/. W formularzu należy podać: dane 

nauczyciela oraz dane członków zespołu. 

3. O zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną (e-mail). 

5. Po zakończonym etapie rekrutacji zostanie sporządzona wewnętrzna lista zespołów 

zakwalifikowanych do Konkursu. Lista ta powstanie na potrzeby dokumentacyjne 

dla Organizatora.  

6. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną na 

wskazane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe. 

 

https://revas.pl/biznet
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V. Przebieg Konkursu 

Etap I – przygotowanie zespołów on-line (warsztaty dla zespołów trwające 4 

godziny) 

1. Terminy warsztatów: 22-26.11.2021 r. 

2. Zespoły biorą udział w etapie I, podczas którego zapoznają się z zasadami działania 

symulacji, do której został zgłoszony ich zespół. 

3. Udział w warsztacie w etapie I jest obowiązkowy. 

4. W ramach warsztatów uczestnicy przejdą 3 rundy rozgrywki 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów warsztatów. 

6. Warsztaty odbywają się on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej 

zapewnionej przez Wykonawcę. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące 

warsztatów on-line zostaną przekazane uczestnikom Konkursu drogą elektroniczną 

(e-mail). 

 

Etap II – rozgrywka konkursowa on-line 

1. Czas trwania rozgrywki konkursowej: od 29.11.2021 r. do 22.12.2021 r. 

2. W ramach rozgrywki eliminacyjnej zespoły podejmują decyzje w ramach 

czterorundowej rozgrywki.  

3. Zespoły będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników, 

uwzględniającej wynik działalności – główny wskaźnik kart wynikowych, decydujący 

o pozycji w rankingu, który jest iloczynem następujących wskaźników: wyniku 

ekonomicznego, zadowolenia pracowników, zadowolenia klientów, rozwoju firmy w 

zakresie inwestycji i wskaźnika zadłużenia. 

4. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej Wykonawca sporządzi listy rankingowe 

zespołów z poszczególnych rynków oraz wspólną listę rankingową wszystkich 

zespołów biorących udział w Konkursie. 

5. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu 

(https://revas.pl/biznet), na stronie Organizatora.  

VI. Nagrody  

1. Członkowie zespołów, które zajmą I miejsca na listach rankingowych z 

poszczególnych rynków otrzymają nagrody w postaci bonu zakupowego o 

wysokości 100 zł. 

 

https://revas.pl/biznet
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2. Każdy członek zespołu, który zajmie na wspólnej liście rankingowej:  

− I miejsce otrzyma nagrodę w postaci bonu zakupowego o wysokości 600 zł. 

− II miejsce otrzyma nagrodę w postaci bonu zakupowego o wysokości 400 zł. 

− III miejsce otrzyma nagrodę w postaci bonu zakupowego o wysokości 300 zł. 

3. Nagrody o których mowa w pkt. 1 i 2 nie sumują się.  

4. Szkoły, z których zespoły uczniów będą zdobywcami miejsc wskazanych w pkt 2 

otrzymają bony zakupowe o wartości 400 zł. 

5. Nauczyciele – opiekunowie zespołów uczniów będących zdobywcami miejsc 

wskazanych w pkt. 2 miejsca otrzymają bony zakupowe o wartości 600 zł. 

6. Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Gdy ten sam nauczyciel jest 

opiekunem więcej niż jednego zespołu laureatów, nagrodę otrzymuje nauczyciel, 

którego uczniowie osiągnęli kolejny wynik w rankingu. 

7. Jedna szkoła może otrzymać tylko jedną Nagrodę. Gdy zespoły laureatów są z 

jednej szkoły, nagrodę otrzymuje szkoła, której uczniowie osiągnęli kolejny wynik w 

rankingu. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca konkursu „BIZnet” 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” jest 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie, ul. Cicha 72.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.  

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE.  

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz 

innych nagrodzonych osobach, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku na podstawie 

§5 ust. 1 pkt. 19 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00005-6933-UM1210004/15 z dnia 

10 maja 2016 r. 

5. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie Revas sp. z o.o. z 

siedzibą w Rzeszowie, ul. Popiełuszki 26 C w celu i zakresie niezbędnym dla 

realizacji w/w konkursu.  

6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek 

taki będzie wynikać z przepisów prawa i/lub z warunków umowy zawartej z SW na 

realizację operacji. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w odrębnych przepisach. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w tym również w formie profilowania. 


