
REGULAMIN 

KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN  

„MAM POMYSŁ NA BIZNES W ŁOMŻY” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki uczestnictwa i przebiegu 

konkursu dotyczącego rynku pracy polegającego na przygotowaniu i wyborze najlepszego biznesplanu 

na prowadzenie działalności gospodarczej pt. „Mam pomysł na biznes w Łomży”, zwanego dalej 

„Konkursem”. 

 Konkurs rozpoczyna się 01.12.2016 r.  i kończy się 30.04.2017 r. 

 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Konkurs organizowany jest przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zwane dalej 

„Organizatorem” pod patronatem Urzędu Miasta Łomża. 

 

§ 3 

PARTNERZY 

 Partnerami konkursu są: 

 Urząd Miasta Łomża (patronat), 

 Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. 

 PWSI i P w Łomży, 

 PUP w Łomży, 

 Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa, 

 Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży, 

 ZSE i O nr 6 w Łomży, 

 łomżyńskie szkoły, które będą uczestniczyły w konkursie. 



§ 4 

CELE KONKURSU 

 promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi; 

 podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej; 

 pobudzanie aktywności uczniów w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie samodzielnie lub w grupie (max. 3 osobowej)    

biznesplanu przedsięwzięcia – uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej  w realiach 

obecnej sytuacji na łomżyńskim  rynku pracy, oraz zaprezentowanie przez uczestników konkursu 

biznesplanu i przedsięwzięcia Komisji Konkursowej. 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu są chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Łomża. 

2. W Konkursie można brać udział jednoosobowo lub przystępować jako zespół projektowy 

składający się maksymalnie z 3 osób. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo: 

 Etap I – wewnątrzszkolny, polegający na wyłonieniu jednego zwycięzcy (osoby lub zespołu) 

w ramach każdej ze szkół, przystępujących do Konkursu 

 Etap II - polegający na wybraniu najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą spośród 

zwycięzców wyłonionych w poszczególnych szkołach oraz przyznanie II i  III miejsca . 

4. W celu przystąpienia do konkursu Uczestnik lub Zespół zwani dalej „Uczestnikami” musi/muszą  

dokonać zgłoszenia do etapu I – wewnątrzszkolnego (w formie ustalonej przez Dyrektora Szkoły)  

5. Uczestnicy  (Szkoła) mogą zgłosić w ramach Konkursu wyłącznie jedno przedsięwzięcie. 

6. Uczestnicy, którzy zgłosili akces do Konkursu przekazują sporządzone przez siebie biznesplany 

przedsięwzięć w formie pisemnej Komisji Konkursowej wewnątrzszkolnej (termin ustala 

wewnętrznie Komisja Szkolna). 

7. Pomysły zgłaszane przez uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich oraz 

muszą być pomysłami autorskimi. 



8. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu 

roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora konkursu w sprawie naruszenia praw 

autorskich dotyczących pomysłu zgłoszonego przez Uczestnika.  

9. Komisja Konkursowa wewnątrzszkolna dokonuje oceny złożonych w ramach Konkursu 

biznesplanów i wyłania jednego zwycięzcę. 

10. Komisja Konkursowa wewnątrzszkolna po wyłonieniu zwycięzcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika 

(zwycięzcy) do etapu II. Zgłoszenie (Załącznik) wraz z biznesplanem  przedsięwzięcia należy 

dostarczyć najpóźniej do dnia 28.02.2017 r. w jednym egzemplarzu w formie wydrukowanej 

i elektronicznej (płyta CD – zapis Microsoft Word) osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem Konkurs ”Mam pomysł na biznes w Łomży” do Organizatora, przy czym 

o zachowaniu terminu decydować będzie data wpływu wniosku. 

11. Zgłoszone biznesplany muszą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autora (imię 

i nazwisko, adres, telefon, nazwa szkoły). 

12. Ocena biznesplanów zwycięzców etapu I zgłoszonych przez poszczególne szkoły 

ponadgimnazjalne przeprowadzona zostanie przez Komisję Konkursową. 

13. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża również zgodę na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora oraz innych 

publikacjach związanych z Konkursem. 

14. W przypadku nadużyć poczynionych przez Uczestników Konkursu polegających w szczególności 

na: kopiowaniu prac innych Uczestników, niespełnieniu warunków Konkursu określonych  

w niniejszym Regulaminie, organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy. 

15. W konkursie nie wezmą udziału prace, w których podano niekompletne bądź nieprawdziwe dane, 

lub które wpłynęły do Organizatora po terminie. 

16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

17. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie bezpłatne. 

§ 6 

HARMONOGRAM KONKURSU 

 1.  Ogłoszenie Konkursu: 01.12.2016 r. 

 2.   Etap I (wewnątrzszkolny): od 01.12.2016 r. do  20.01.2017 r. 



  3.  Etap II: 

     - przyjmowanie zgłoszeń zwycięzców etapu I do 10.02.2017 r. 

     - szkolenie dla uczniów po I etapie szkolnym (możliwość naniesienia korekty po profesjonalnym  

        szkoleniu) 

    -  ocena biznesplanów przez Komisję Konkursową 03.04.2017 r. do 28.04.2017 r. 

    -  rozdanie nagród finalistom czerwiec 2017 r. 

§ 7 

ZAWARTOŚĆ BIZNESPLANU 

1. Biznesplan powinien zawierać następujące elementy (według załączonego formularza): 

 analiza rynku, 

 charakterystykę firmy oraz jej miejsce w otoczeniu gospodarczym (lokalizacja, dostawcy, 

konkurencja), 

 charakterystykę produktu / usługi, 

 plan wejścia na rynek, 

 plan sprzedaży wraz z założeniami marketingowymi, 

 plan zarządzania i działania, 

 plan finansowy (bilans oraz rachunek zysków i strat) przedsięwzięcia łącznie z 

harmonogramem finansowym na okres 1 roku, 

 analizę SWOT wybranej działalności, 

 harmonogram realizacji przedsięwzięcia. 

 

2. Objętość biznesplanu nie powinna przekraczać 20 stron A4 (czcionka 12,  Arial, pojedynczy 

odstęp między wierszami). 

3. Biznesplan należy złożyć w formie wydruku komputerowego w wersji papierowej oraz 

elektronicznej (pyta CD – zapis Microsoft Word), w języku polskim. 

§ 8 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W ramach Etapu I poszczególne szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w przedsięwzięciu 

dokonają powołania Komisji Konkursowej – wewnątrzszkolnej. 

2. Skład oraz zasady działania Komisji Konkursowej wewnątrzszkolnej ustala Dyrektor Szkoły, 

opierając się na niniejszym regulaminie. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej wewnątrzszkolnej należeć będzie ocena formalna 

i merytoryczna pomysłów zgłaszanych przez Uczestników. 

4. W ramach etapu II Organizator powoła Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”. 



W skład Komisji wejdzie 5 przedstawicieli wskazanych przez Organizatora. Osoby powołane do pracy 

w Komisji powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające specyfice i zakresowi Konkursu, a każdy 

biznesplan oceniany będzie przez osoby, których wiedza i posiadane doświadczenie umożliwiają 

właściwą ocenę. 

5. Członkowie Komisji nie mogą być związani z uczestnikami konkursu stosunkiem osobistym 

lub służbowym, ponieważ mogłoby to wywołać wątpliwości co do bezstronności 

przeprowadzonych czynności. 

6. Organizator dokonuje wyłonienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza 

Komisji. 

7. Do zadań Komisji należeć będzie ocena formalna i merytoryczna najlepszych pomysłów 

wyłonionych w eliminacjach szkolnych (w etapie I) oraz wyłonienie jednego zwycięzcy, 

a także przyznanie II i  III miejsca. 

8. Niespełnienie chociażby jednego z kryterium oceny formalnej powoduje odrzucenie 

biznesplanu. 

9. Członkowie Komisji Konkursowej samodzielnie zapoznają się ze zgłoszonymi biznesplanami, 

które pozytywnie przeszły ocenę formalną, opracowując własną punktację zgodnie 

z kryteriami oceny. 

10.  Przy ocenie biznesplanów będą brane pod uwagę m.in. następujące kryteria: 

 poprawność merytoryczna przygotowanego biznes planu (0-5 pkt.), 

 innowacyjność pomysłu (0-5 pkt.), - innowacyjność produktowa rozumiana jako 

wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi , które są nowe lub znacząco udoskonalone w 

zakresie swoich cech na poziomie ( np. krajowym, europejskim, regionu czy firmy) 

 niezbędność ( 0-5 pkt) – popyt i rynek dla produktu/ usługi, 

 szanse rynkowe zaistnienia przedsięwzięcia w realiach gospodarczych, tj. realność 

przedstawionych założeń, w tym analiza rynku, plan wejścia na rynek, założenia 

marketingowe, zarządzanie, wykonalność – ocena, czy w oparciu o dostępne na rynku 

technologie lub wiedzę możliwe jest wyprodukowanie danego produktu lub świadczenie 

usługi (0-10 pkt.), 

 realność założeń finansowych przedsięwzięcia (0-5 pkt.), 

 trwałość przedsięwzięcia: rentowność, płynność (0-5 pkt.), 



 prezentacja pomysłu (0-5 pkt.) 

11. Końcowa ocena punktowa biznesplanu stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych 

przez członków Komisji. 

12.  W przypadku równej ilości przyznanych punktów Przewodniczący Komisji posiada głos 

decydujący. 

13.  Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem pracy 

Komisji, przestrzeganiem Regulaminu oraz sporządzi protokół z posiedzenia Komisji i listę 

rankingową ocenionych przedsięwzięć. 

14.  Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody I-go, II-go bądź III-go miejsca jeżeli 

uzna, że żaden z biznesplanów nie prezentuje wystarczającego poziomu do osiągnięcia 

takiego miejsca. 

15. Decyzja Komisji Konkursowej Wewnątrzszkolnej i Komisji Konkursowej jest wiążąca 

i ostateczna. 

§ 9 

NAGRODY 

 1. Dla zwycięzców etapu I oraz Etapu II Konkursu przewidziano nagrody: 

Etap I – za udział w konkursie dla uczestników przewidziano dyplomy i drobne upominki 

okolicznościowe. 

Etap II – za zajęcie I, II i  III miejsca przewidziane atrakcyjne  nagrody. 

2. W przypadku zespołów 2 lub 3 osobowych nagrody zostaną podzielone proporcjonalnie pomiędzy 

członków zespołu. 

3.  Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2017 r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia puli nagród. Rozszerzenie puli nagród nie będzie 

powodować zmian, co do sposobu przyznawania głównych nagród, a jedynie przyznania nagród 

dodatkowych. 

§ 10 

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH 



1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora i osoby 

związane z realizacją Konkursu. 

2. Organizator oraz członkowie Komisji zobowiązują się do przestrzegania zasady poufności 

dotyczącej otrzymanych w ramach Konkursu biznesplanów, dokumentów, danych osobowych 

i innych informacji oraz zobowiązują się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba, że za 

pisemną zgodą uczestnika Konkursu. 

3. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu Konkursu 

z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 11 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora  oraz na stronie 

internetowej http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ 

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 Uczestników Konkursu drogą 

mailową oraz zamieści stosowne informacje na stronie Organizatora - http://lcre-

lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ 

4. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych etapów 

konkursu bez podania przyczyny, zobowiązując się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Uczestników konkursu. 

5. Złożone w ramach Konkursu biznes plany nie będą odsyłane ich autorom. 

6. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 218 05 44 lub drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail: lcre.lomza@interia.eu 

7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązujące na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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