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REGULAMIN UCZESTNICTWA  
W „OLIMPIADZIE WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH Z POWIATU DĘBICKIEGO” 
 

I. USTALENIA POCZĄTKOWE 
 
§1 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Olimpiadzie wiedzy o przedsiębiorczości 
dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu dębickiego” w ramach projektu „Dębica - Małe 
Davos. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim”, realizowanym przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) Organizatorze konkursu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu 

(wpisanym do KRS pod nr 0000254477, mającym siedzibę w Dębicy, ul. Fabryczna 12,  
II piętro, pokój nr 16). 

b) Biurze projektu, należy przez to rozumieć siedzibę Organizatora konkursu tj. 39-200 
Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16. 

c) Uczestniku projektu, należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane do 
udziału w projekcie. 

d) Projekcie, należy przez to rozumieć projekt „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” realizowany od 01.06.2011 r. do 31.12.2011 
r. na terenie powiatu dębickiego. 

e) Konkursie, należy przez to rozumieć „Olimpiadę wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów 
szkół gimnazjalnych z powiatu dębickiego”. 

f) FIO, należy przez to rozumieć Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
3. W szczególności Regulamin określa: informacje ogólne o konkursie, kryteria uczestnictwa  

w konkursie, procedury rekrutacji uczestników, zasady organizacyjne, rezygnację  
z uczestnictwa w konkursie, postanowienia końcowe.  

 
II. INFORMACJE O KONKURSIE 

 
§2 

1. Konkurs jest realizowany w ramach Projektu „Dębica - Małe Davos. Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 2011 w powiecie dębickim” na podstawie umowy zawartej przez 
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 
w ramach FIO. 

2. Biuro Projektu (biuro Konkursu) znajduje się w siedzibie Organizatora konkursu tj., 39-200 
Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów zamieszkujących i uczęszczających do szkół 
gimnazjalnych z powiatu dębickiego. 

4. Założona ilość uczestników Konkursu - 100 osób. 
5. Celem Konkursu jest m.in.: aktywizacja postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów 

szkół gimnazjalnych poprzez zastosowanie kompleksowego cyklu szkoleń z kompetencji 
kluczowych, jak również lepsze dostosowanie młodzieży do wymogów lokalnego rynku pracy 
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poprzez nabycie wiedzy i ukazania praktycznych umiejętności oraz sposobów ich 
zastosowania. 

6. W ramach Konkursu przewiduje się organizację: 
a) szkoleń i zajęć podnoszących kompetencje kluczowe (wykłady teoretyczne i 

zajęcia praktyczne) z następującej tematyki: przedsiębiorczość ekonomiczna i 
społeczna - jak być przedsiębiorczym, determinanty przedsiębiorczości, jak pisać 
biznesplan, etyka biznesu, dobre praktyki prowadzenia przedsiębiorstw, społeczna 
odpowiedzialność biznesu. 

b) egzaminu kończącego cykl szkoleń - olimpiada z wiedzy o przedsiębiorczości.  
 

III. KRYTERIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
§3 

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która w dniu złożenia kompletu dokumentów 
rekrutacyjnych spełniała następujące kryteria: 

a) jest uczniem przedostatniej lub ostatniej klasy szkoły gimnazjalnej, 
b) zamieszkuje i uczęszcza do szkoły na terenie powiatu dębickiego. 

 
IV. PROCEDURY REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 
§4 

1. Dokumenty związane z rekrutacją i realizowanym Konkursem dostępne są w Biurze Projektu 
lub na stronie internetowej: www.dkb.info.pl, www.karierawdebicy.pl w zakładce: Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości 2011 >> dokumenty rekrutacyjne 

2. Rekrutacja do udziału w konkursie prowadzona jest od 15.06.2011 roku do 16.09.2011 roku. 
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia rekrutacji do Konkursu - wówczas 

stosownym komunikatem na stronie internetowej: www.dkb.info.pl poda to do wiadomości 
publicznej. 

4. O przyjęciu do konkursu decydują: 
a) kolejność złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych, 
b) uzasadnienie uczestnika w formie opisu dlaczego chce wziąć udział w olimpiadzie. 

5. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do dnia 16.09.2011 roku osobiście lub za 
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura projektu). 

6. Każda osobą chcąca wziąć udział w Konkursie, przed wypełnieniem oświadczenia  
o przystąpieniu do uczestnictwa w Konkursie, powinna zapoznać się z niniejszym 
Regulaminem. 

7. Podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do uczestnictwa w Konkursie jest zobowiązaniem 
uczestnika do czynnego i pełnego udziału we wsparciu o którym mowa w punkcie V niniejszego 
Regulaminu. 

8. W przypadku niepełnoletności, oświadczenia do uczestnictwa w Konkursie podpisują: rodzic lub 
pełnoprawny opiekun uczestnika. 

9. Decyzję ostateczną o przyjęciu do Konkursu podejmie Komisja Rekrutacyjna w której skład 
wchodzą członkowie zespołu realizującego Projekt oraz przedstawiciele Organizatora konkursu. 

10. W przypadku zakwalifikowania do Konkursu grupy, ponadto co zakłada Organizator konkursu, 
zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników, którzy mogą w danym momencie wziąć udział 
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w Konkursie w momencie rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika w okresie rekrutacji 
głównej. 

11. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
12. Za dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w Konkursie przyjmuje się datę podpisania 

oświadczenia do uczestnictwa w Konkursie. 
 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 
§5 

1. Zasady szkoleń i zajęć podnoszących kompetencje kluczowe: 
a) w ramach szkoleń i zajęć podnoszących kompetencje kluczowe zostanie 

zorganizowanych 10 grup szkoleniowych tzw. Kół Naukowych, składających się  
z uczniów z danej szkoły z powiatu dębickiego - dopuszcza się ewentualność tzw. grup 
mieszanych - wówczas osoby te będą uczestniczyć na zajęcia do szkoły najbliższej 
swojego miejsca zamieszkania. 

b) Opiekunem naukowym Kół Naukowych będzie doradca zawodowy bądź nauczyciel 
przedmiotowy z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, nauczający z zakresu 
ekonomii, przedsiębiorczości bądź zarządzania. 

c) Szkolenia/zajęcia będą się odbywać w salach lekcyjnych szkół, do której będą 
uczęszczać uczniowie lub w przypadku grup tzw. mieszanych w salach lekcyjnych 
szkół, najbliższym miejsca zamieszkania. 

d) Wykłady teoretyczne prowadzone będą przez wykładowców. 
e) Szkolenia praktyczne zostaną przeprowadzone w formie warsztatów, z zakresu 

praktycznego zastosowania reguł przedsiębiorczości. 
f) Ćwiczenia prowadzone będą przez trenerów i nauczycieli. Ćwiczenia będą się odbywać 

po wykładzie teoretycznym. 
g) W ramach wszystkich szkoleń, uczestnicy spotykać się będą w godzinach 

popołudniowych, tak aby nie kolidowały z zajęciami szkolnymi. 
h) Proces dydaktyczny wspierany będzie przez platformą e-learningową do której dostęp 

otrzyma każdy z Uczestników projektu. 
 

2. Zasady Egzaminu kończącego cykl szkoleń - olimpiada z wiedzy o przedsiębiorczości: 
a) Na koniec cyklów szkoleń, zostanie przeprowadzony egzamin (Olimpiada) w formie 

testu, obejmujący zakres tematyczny wymieniony w §1 punkt 7 a). 
b) Olimpiada odbędzie się w dniu 14.11.2011 roku i będzie podsumowaniem zdobytej 

wiedzy przez uczestników projektu. 
c) Osoby, które uzyskają  największą ilość punktów, otrzymają nagrody rzeczowe za 

zdobycie kolejno miejsca od 1 do 5. 
d) Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów laureatom konkursu, odbędzie się podczas 

organizowanej w dniu 18.11.2011 roku Gali Przedsiębiorczości z okazji Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie powiatu dębickiego. 

e) Każdy uczestnik olimpiady otrzyma dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę. 
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VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
§6 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie jeżeli rezygnacja jest 
usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia 
pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Konkursie lub skreślenia z listy uczestników 
spowodowanego np. nieodpowiednim zachowaniem bądź niewypełnieniem postanowień 
zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator konkursu może żądać od Uczestnika 
projektu, zwrotu poniesionych na niego kosztów uczestnictwa w Projekcie. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§7 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2011 r. i obowiązuje do ostatniego dnia realizacji 
Projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie 
trwania Projektu - zmiana ta zostanie opublikowana w formie komunikatu na stronie 
internetowej: www.dkb.info.pl oraz w Biurze projektu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, należy do Organizatora konkursu. 
4. Ogólny nadzór nad realizacją konkursu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane 

niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu i Organizatora konkursu. 
5. Decyzje Koordynatora Projektu i Organizatora konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 


