
REGULAMIN
Dziedzictwo dla przedsiębiorczości – Skała 2020

konkurs dla uczniów szkół średnich Powiatu Krakowskiego

1. Celem konkursu jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych uczniów szkół średnich Powiatu 
Krakowskiego z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Konkurs upowszechnia i konktynuuje cele i zadania projektu Erasmus+ 2018-1-PL01-KA229-050552_1 
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju przedsiębiorczości realizowanego przez Zespół Szkół 
i Placówek Oświatowych w Skale (2018-2020).
2. Organizatorem konkursu są nauczyciele przedsiębiorczości ZSiPO i koordynator powyższego projektu.
3. O objęcie patronatu nad konkursem organizatorzy zwrócili się do Starosty Krakowskiego.
4. Zadaniem konkursu jest wykonanie przez uczniów w dwuosobowych grupach projektu przedsiębiorstwa 
według poniższych wytycznych na formacie A3 (jenostronnie).

Zaprojektuj firmę dla jednej z poniższych sytuacji
Odziedziczyłeś lub zakupiłeś w Twojej okolicy (Powiat Krakowski):

A. stado 20 owiec,
B. pasiekę z 30 ulami,
C. sad z lokalnymi odmianami jabłoni,
D. książkę kulinarną z okresu Austro-Węgier  z przepisami na desery,
E. oryginalne wyposażenie browaru z początków 20 wieku,
F. pole (3 ha) z kwaterami ziół

Projekt firmy powinien zawierać poniższe elementy
I. Nazwa i logo firmy (elementy graficzne)
II. Działalność – usługi, produkcja oraz  klienci, odbiorcy
III. Plan techniczny – konieczne dla działalności pomieszczenia, budynki, maszyny, narzędzia
IV. Struktura organizacyjna – stanowiska, liczba pracowników
V. Współpraca – dostawcy materiałów oraz odbiorcy usług lub wytwarzanych towarów
VI. Plan marketingowy -  reklama, obecność na rynku, wizerunek firmy

5. Każda szkoła może nadesłać  4 różne projekty firm różnego autorstwa. Na odwrocie każdej pracy należy 
zamieścić dane uczniów (imię, nazwisko, nazwa szkoły, opiekun) oraz zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i na przekazanie prac konkursowych na własność organizatora (karta zgłoszenia).
6. W pracach ocenie podlegać będzie: a). oryginalność pomysłu 6 pkt., b). stopień szczegółowości 
opracowania projektu 8 pkt., c). estetyka i atrakcyjność wykonania pracy 6 pkt.
7. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu lub przesłać na adres organizatora:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Ks. St. Połetka 30, 32-043 Skała, do dnia 13.03.2020. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7.04.2020 o godz. 10.00 w siedzibie organizatora.

Kontakt:
Anna Kuderko anna.kuderko78@gmail.com
Ewelina  Drzewiecka erasmusheritagepl@gmail.com



Karta zgłoszenia uczestnika konkursu Dziedzictwo dla przedsiębiorczości – Skała 2020

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….(imię, nazwisko, szkoła, nauczyciel opiekun)

*Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie do konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
*Wyrażam zgodę na przekazanie pracy na właśność organizatora konkursu.

…………………………………………………………………………………….(miejscowość, data, podpis)

_________________________________________________________________________________
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