REGULAMIN I ETAPU KONKURSU
NA POMYSŁ BIZNESOWY SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurs na pomysł biznesowy Spółdzielni Uczniowskich organizowany jest przez Stowarzyszenie Morena, a niniejsza edycja jest
dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Celem Konkursu jest kształtowanie postaw aktywnych i przedsiębiorczych wśród gdańskich uczniów oraz podnoszenie
kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
3. Konkurs kierowany jest do grup młodzieży z gdańskich szkół podstawowych (VII – VIII klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, w
tym oddziałów gimnazjalnych.
II. SŁOWNIK POJĘĆ
Organizator – Stowarzyszenie Morena, z siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk.
SU – Spółdzielnia Uczniowska
Wniosek – formalne przedstawienie pomysłu biznesowego na Spółdzielnię Uczniowską wypełniane online oraz wysyłane za
pomocą systemu składania wniosków drogą elektroniczną.
Grupa inicjatywna – pomysłodawcy, grupa uczniów, w skład której wchodzą 4 osoby.
Opiekun grupy – nauczyciel, który reprezentuje grupę pod kątem formalnym.
III. WARUNKI FORMALNE
1. Wniosek składa grupa 4 uczniów z gdańskich szkół podstawowych (VII – VIII klasy) oraz szkół ponadpodstawowych, w tym
oddziałów gimnazjalnych. W każdym wniosku musi być wpisany pełnoletni opiekun, który w imieniu grupy będzie opiekunem
formalnym.
2. Wnioski należy złożyć w terminie od 8 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. poprzez formularz online po zarejestrowaniu się
członków grupy inicjatywnej na stronie www.spoldzielnieuczniowskie.pl. Operator zastrzega sobie uruchomienie systemu
składania wniosków i rejestracji w pierwszym dniu konkursu.
3. Każdy członek grupy inicjatywnej ma obowiązek rejestracji w systemie składania wniosków.
4. Wniosek składa w imieniu całej grupy jedna osoba.
5. Wnioski, które zostaną poddane ocenie muszą spełniać łącznie wszystkie warunki:
- ukierunkowane są na stworzenie Spółdzielni Uczniowskiej,
- w całości są przygotowane przez młodzież,
- formularz wniosku ma wypełnione wszystkie pola,
- grupa inicjatywna składa się z 4 osób i posiada opiekuna w postaci nauczyciela.
6. Jeden członek grupy inicjatywnej może być wpisany maksymalnie w jednym wniosku.
7. Jeden opiekun grupy może być wpisany w dowolnej ilości wniosków.

8. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z deklaracją:
- zgody na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku zg. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Morena ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252
Gdańsk i Urząd Miasta Gdańska,
- akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie wniosków i materiałów związanych z
realizacją wniosku, w celu promocji SU i działań Stowarzyszenia Morena.
IV. OCENA I DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyboru pomysłów dokona Komisja składająca się m.in. z przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych - partnerów
merytorycznych SU.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 26 stycznia 2018 r. na: www.spoldzielnieuczniowskie.pl oraz podczas uroczystej Gali na
Warsztatach Wymiany Doświadczeń CZAS NA MŁODZIEŻ. Udział w Gali jest obowiązkowy dla każdej grupy startującej w
konkursie.
3. Grupy, które znalazły się na liście zwycięzców mogą wziąć udział konkursie na biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej.
4. Nagrodą w konkursie jest możliwość dopracowania pomysłu w celu uruchomienia Spółdzielni Uczniowskiej w II etapie
Konkursu. Ponadto zwycięzcy z 5 najlepszych grup otrzymają nagrody indywidualne.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
4. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu złożenia wniosków oraz rozstrzygnięcia konkursu.

