
Regulamin Konkursu
„Mistrzostwa Biznesowe w Gminie Kamienna Góra”

organizowanego w ramach projektu "Inwestycja w przyszłość – od podstawy bez obawy"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020

Kamienna Góra, 6 grudnia 2022 r.



§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, warunki uczestnictwa i przebiegu
konkursu  pt.  „Mistrzostwa  Biznesowe  w Gminie  Kamienna  Góra”  w  zakresie  wirtualnego
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Konkurs organizowany  jest  w  ramach  projektu  "Inwestycja  w  przyszłość  –  od  podstawy  bez
obawy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

3. Konkurs organizowany jest przez Gminę Kamienna Góra, zwaną dalej „Organizatorem”.
4. Bezpośrednim  realizatorem  „Mistrzostwa  Biznesowe  w  Kamiennej  Górze”  odbywających  się

w  oparciu  o  autorski  program  oparty  na  symulacjach  biznesowych  jest  REVAS  Sp.  z  o.  o.,
ul. W.Romańczuka 3, 35-302 Rzeszów, zwany dalej „Realizatorem”. 

§ 2
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Celem Konkursu  jest  pogłębianie  wiedzy  wśród  uczniów szkół  podstawowych  z  terenu  gminy
Kamienna Góra na temat możliwości zakładania oraz prowadzenia firmy, rozbudzanie postawy
przedsiębiorczej,  rozwijanie  umiejętności  planowania  własnej  kariery  edukacyjno-zawodowej  
w  oparciu  o  prowadzenie  własnej  firmy  oraz  rozwijanie  wyobraźni,  kreatywnego  myślenia,
planowania działań oraz współpracy poprzez zespołowe podejmowanie decyzji na poszczególnych
etapach rozgrywki.

2. Przedmiotem  Konkursu  jest  założenie  i  prowadzenie  wirtualnej  firmy  w  oparciu  o  Branżową
Symulację Biznesową – Branżową Symulację Biznesową – Zarządzanie firmą (rodzaj działalności –
Sklepik szkolny).

§ 3
ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  uczniowie  klas VI-VIII  szkół podstawowych  z  terenu  Gminy
Kamienna Góra z zaznaczeniem, że pierwszeństwo udziału mają uczniowie kl. VII-VIII. 

2. W  przypadku  uczniów  kl.  VI  zakłada  się,  że  mogą  być  uczestnikami  zespołów  uczniowskich
wyłącznie w grupach mieszanych tj. łącznie z ucz. kl VII i VIII. 

3. W  konkursie  „Mistrzostwa  Biznesowe  w  Gminie  Kamienna Góra”  uczestniczyć  będzie
58 trzyosobowych (w wyjątkowych sytuacjach czteroosobowych) zespołów uczniowskich. Łącznie
w Konkursie udział może wziąć 175 uczniów.

4. Każda szkoła  podstawowa może zgłosić  następującą  liczbę zespołów (przy  założeniu,  że  każdy
zespół musi składać się z 3 uczniów będących uczniami danej szkoły, w wyjątkowych sytuacjach
liczba uczniów w zespole może wynieść 4 osoby) :
- do 7 zespołów - w przypadku szkół o liczbie uczniów do 150,
- do 18 zespołów - w przypadku szkół o liczbie uczniów do 200,
- do 27 zespołów - w przypadku szkół o liczbie uczniów powyżej 200.

Organizator  dopuszcza  zgłoszenie  większej  liczby  zespołów.  Zgłoszony przez  szkołę  zespół  będzie
znajdował się na liście rezerwowej do czasu zakończenia rekrutacji. 



W przypadku, gdy nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba zespołów, zespoły z listy rezerwowej
zostaną zaproszone do udziału w Mistrzostwach.
5. Zgłoszenie  zespołu  odbywa  się  na  podstawie  wypełnionego  i  zeskanowanego  formularza

zgłoszeniowego do konkursu „Mistrzostwa Biznesowe w Gminie Kamienna Góra”,  stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać elektronicznie na adres :
aleksandra.skrabalak@gminakg.pl w  terminie  wskazanym  w  harmonogramie  Konkursu  (§  5
Regulaminu). 

6. Do  formularza  zgłoszeniowego  należy  dołączyć Oświadczenie  rodzica/opiekuna  prawnego
uczestnika konkursu stanowiące Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

7. Informacje o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu Dyrekcja Szkoły oraz opiekunowie otrzymają
drogą mailową.

8. Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo, w ramach 8 rund decyzyjnych:

 Etap 1 - rozgrywka konkursowa – hybrydowa (stacjonarnie + online) – Rundy od 1-3
Przeprowadzenie szkolenia/instruktażu z obsługi Branżowej Symulacji Biznesowej - Zarządzanie
firmą  dla  uczestników  oraz  rozpoczęcie  rozgrywki  konkursowej  odbędzie  się  w  formie
stacjonarnej w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra tj.:
- Szkoła Podstawowa w Krzeszowie,
- Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie, 
- Zespół Szkół w Pisarzowicach,
- Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie, 
w  dniu  podanym  wcześniej  przez  Organizatora  Konkursu.  Organizator  poinformuje
uczestników konkursu o dokładnym adresie rozgrywek najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
konkursu. 

 Etap 2 – rozgrywka konkursowa – Online – Rundy od 4-6.
Zarządzanie rozgrywką przy wsparciu technicznym REVAS oraz z pomocą opiekuna Zespołu.

9. Branżowa  Symulacja  Biznesowa  –  Zarządzanie  firmą  obejmuje  zarządzanie  firmą  przez
uczestników poprzez podejmowanie indywidualnych decyzji biznesowych.

10. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych znajduje się na stronie www.revas.pl/kg.
11.  Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników. Skumulowana
karta  wyników  obrazuje  sytuację  w  całym  okresie  działalności  wirtualnych  firm.  Wartości  w
skumulowanej  karcie  wyników  są  obliczone  jako  średnia  rezultatów  wszystkich  kart  wyników za
dotychczasowe rundy. Na wyniki skumulowanej karty wyników wpływają takie elementy działalności
firmy jak: wynik ekonomiczny, zadowolenie pracowników, zadowolenie klientów, rozwój firmy oraz
wskaźnik zadłużenia. 
12.  Na zakończenie Konkursu zorganizowana zostanie Konferencja podsumowująca, w czasie której
odbędzie się ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. Konferencja odbędzie się w dniu oraz miejscu
wyznaczonym przez Organizatora Konkursu, w formie stacjonarnej. 
13.  Organizator konkursu nie odpowiada za problemy techniczne, które mogą wystąpić po stronie
użytkowników  (uczestników  konkursu),  a  w  konsekwencji  utrudnić  lub  uniemożliwić  udział
w  rozgrywce  (części  online  rozgrywki).  W  przypadku  pojawienia  się  problemów  technicznych
u jakiegokolwiek zespołu uczniowskiego, nie wpływają one na przebieg konkursu.
14. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
15. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 

mailto:aleksandra.skrabalak@gminakg.pl
http://www.revas.pl/


§ 4
NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dla zwycięzców Konkursu (miejsca I-III) przewidziano następujące nagrody :
a) za  zajęcie  I  miejsca  -  wycieczka  do  największego  parku  zabaw  i  rozrywki  Energylandia
w Zatorze - dla każdego członka zespołu,
b) za zajęcie II miejsca - voucher do Flyspot w Mirosławicach (pod Wrocławiem) na „swobodne
unoszenie się" w tunelu aerodynamicznym - dla każdego członka zespołu,
c) za zajęcie III miejsca - karnet wstępu do Parku Trampolin - Wild Jump - dla każdego członka
zespołu.

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5
HARMONOGRAM KONKURSU

1. Zgłaszanie zespołów należy przesłać elektronicznie do dnia 21.12.2022 r. do godz. 24.00.
2. Harmonogram rund decyzyjnych

RUNDY DECYZYJNE

Runda Decyzje od Decyzje do

1 - 3
09.01.2023 godz. 13:00

poniedziałek
10.01.2023 godz. 17:30

wtorek

4
16.01.2023 godz. 8:00

poniedziałek
22.01.2023 godz. 24:00

niedziela

5
23.01.2023 godz. 8:00

poniedziałek
29.01.2023 godz. 24:00

niedziela

6
30.01.2023 godz. 8:00

poniedziałek
05.02.2023 godz. 24:00

niedziela

7
06.02.2023 godz. 8:00

poniedziałek
12.02.2023 godz. 24:00

niedziela

Runda 8 - Wyniki marzec- kwiecień 2023 r.  – wyniki i rozdanie nagród

3. Konferencja  podsumowująca,  uroczyste  ogłoszenie  wyników  oraz  wręczenie  nagród
uczestnikom  Konkursu  odbędzie  się  w  terminie  ustalonym  przez  Organizatora  Konkursu
w okresie marzec- kwiecień 2023. 

4. W przypadku zdarzeń losowych terminy zakończenia Konkursu mogą zostać zmienione. 
5. Poza  terminami  określonymi  w  harmonogramie  Konkursu  dostęp  do  Symulacji  Biznesowych

będzie zablokowany.
6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  realizacji  Konkursu  w  przypadku  sytuacji

niezależnych od Organizatora.



§ 6
POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

1. Dane  osobowe  uczestników  będą  przetwarzane  wyłącznie  przez  Organizatora  i  Realizatora
Konkursu.

2. Organizator oraz Realizator zobowiązują się do przestrzegania zasady poufności dotyczącej danych
osobowych uczestnika konkursu.

3. Organizator  oraz  REVAS  Sp.  z  o.o.  mogą  w  celach  promocji  Konkursu  publikować  wizerunek
uczestników  Konkursu  na  stronach  internetowych: https://gminakamiennagora.pl/,  oraz  na
profilach  (Facebook  i  Instagram) prowadzonych przez  Gminę  Kamienna Góra  oraz  Realizatora
Konkursu.

4. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu. 

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora – Gmina Kamienna Góra
oraz na stronie internetowej www.revas.pl/kg.

2. Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zmian  postanowień  niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, w sytuacji gdy zaistnieją szczególne, uzasadnione okoliczności.

3. O dokonanych zmianach Organizator Konkursu poinformuje Dyrekcję Szkoły drogą mailową .
4. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać :

-  pod  nr  tel.  756106413  i  756106255  lub  drogą  elektroniczną  pisząc  na  adres  e-mail:
amelia.kruczek@gminakg.pl; aleksandra.skrabalak@gminakg.pl
-    pod nr tel. 502419206  lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: wpitura@revas.pl

5. W  sprawach  nieuregulowanych  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  obowiązujące
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Mistrzostwa Biznesowe w Kamiennej Górze” - Załącznik

Nr 1 do Regulaminu. 
2. Oświadczenia  rodzica/opiekuna  prawnego  uczestnika  konkursu „Mistrzostwa  Biznesowe

w Kamiennej Górze” - Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

http://www.revas.pl/kg
https://gminakamiennagora.pl/

