REGULAMIN KONKURSU SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Konkurs na Spółdzielnie Uczniowskie organizowany jest przez Stowarzyszenie Morena i jest dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
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.
4. Konkurs przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu w I i II etapie może być grupa 4 uczniów z gdańskich szkół podstawowych (VII – VIII klasy) oraz szkół
ponadpodstawowych, w tym oddziałów gimnazjalnych, natomiast w III etapie grupa min. 10 uczniów.
2. Każda grupa musi mieć pełnoletniego opiekuna (nauczyciela), który w imieniu grupy będzie opiekunem formalnym.
3. Opiekun oraz każdy członek grupy inicjatywnej mają obowiązek rejestracji w systemie składania wniosków.
4. Jeden członek grupy inicjatywnej może być wpisany maksymalnie w jednym wniosku.
5. Jeden opiekun grupy może być wpisany w dowolnej ilości wniosków.
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z deklaracją:
- zgody na przetwarzanie danych osobowych osób startujących w Konkursie 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.
7. Informacje o Konkursie, w tym regulaminy oraz system składania wniosków znajdują się na stronie internetowej
www.spoldzielnieuczniowskie.pl.
III. ETAPY PRZEBIEGU KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach zgodnie z Harmonogramem Konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2. Zasady każdego etapu Konkursu określone będą w odrębnych regulaminach.
3. I Etap Konkursu – Konkurs na pomysł biznesowy Spółdzielni Uczniowskiej
a.

I etap Konkursu zostanie przeprowadzony od 8 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku.

b.

I etap Konkursu polega na złożeniu wniosku zawierającego pomysł biznesowy Spółdzielni Uczniowskiej,

c.

Informacje, Regulamin I etapu oraz system składania wniosków znajduje się na stronie internetowej
www.spoldzielnieuczniowskie.pl.

d.

Prawo do udziału w Konkursie mają grupy inicjatywne złożone z 4 uczniów i opiekuna.

e.

Wyniki pierwszego etapu 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.

f.

Grupy, które znalazły się na liście zwycięzców mogą wziąć udział w konkursie na biznesplan Spółdzielni
Uczniowskiej.

g.

Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych minimum 20 pomysłów biznesowych z I etapu.

h.

Nagrodą w I etapie Konkursu jest możliwość dopracowania pomysłu w celu uruchomienia Spółdzielni
Uczniowskiej w II etapie Konkursu. Ponadto zwycięzcy z 5 najlepszych grup otrzymają nagrody indywidualne.

4. II Etap Konkursu – warsztaty i Konkurs na biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej
a.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli przeprowadzone zostaną przez specjalistów oraz przedstawicieli instytucji
otoczenia biznesu i innych partnerów Konkursu w terminie luty – kwiecień 2018 roku,

b.

Harmonogram warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.spoldzielnieuczniowskie.pl po
zakończeniu I etapu Konkursu.

c.

Warsztaty dotyczyć będą podstaw wiedzy o tworzeniu i zarządzaniu firmą zwłaszcza w początkowej fazie jej
rozwoju, w tym m.in.: tworzenia biznesplanu, finansów, marketingu, księgowości, organizacji.

d.

Warsztaty są bezpłatne i obowiązkowe dla uczestników Konkursu.

e.

W trakcie II etapu grupy inicjatywne będą miały okazję omówić swoje indywidualne problemy i wątpliwości
dotyczące planowanych przedsięwzięć z coachem.

f.

Każdej grupie przysługują 32 godzinu coachingu.

g.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i harmonogramu warsztatów w trakcie trwania Konkursu
bez podania przyczyny.

h.

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma certyfikat potwierdzający ukończone warsztaty.

i.

Grupy inicjatywne sporządzają gotowe biznesplany zgodnie z tematem pomysłu biznesowego Spółdzielni
Uczniowskiej zgłoszonego w I etapie Konkursu.

j.

Termin składania biznesplanu określony zostanie w Regulaminie II etapu Konkursu.

k.

Konkursowe biznesplany muszą być złożone za pośrednictwem systemu składania wniosków na stronie
www.spoldzielnieuczniowskie.pl.

l.

Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018 r. na: www.spoldzielnieuczniowskie.pl.

m. Do III etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych min. 20 Spółdzielni Uczniowskich z II etapu,
n.

Zwycięzcy otrzymają vouchery na realizację Spółdzielni Uczniowkiej.

5. III Etap Konkursu – START-UP: realizacja pomysłu na Spółdzielnię Uczniowską, warsztaty i Konkurs na najlepszą SU
a.

Zwycięzcy z II etapu powiększają swoją grupę inicjatywną do min. 10 uczniów i realizują swój pomysł poprzez
uruchomienie na terenie szkoły Spółdzielni Uczniowskiej.

b.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli przeprowadzone zostaną przez specjalistów w terminie maj – wrzesień 2018
roku.

c.

Harmonogram warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.spoldzielnieuczniowskie.pl po
zakończeniu II etapu Konkursu.

d.

Warsztaty dotyczyć będą podstaw ekonomii, finansów i rachunkowości oraz elementów prawa pracy.

e.

Warsztaty są bezpłatne i obowiązkowe dla uczestników Konkursu.

f.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki i harmonogramu warsztatów w trakcie trwania Konkursu
bez podania przyczyny.

g.

Spółdzielnie Uczniowskie biorą udział w Konkursie na najlepszą SU.

h.

III etap Konkursu będzie przeprowadzony w min. 3 kategoriach.

i.

Wyniki Konkursu na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską zostaną ogłoszone zgodnie z terminami określonymi w
Regulaminie III etapu Konkursu 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.

j.

Zwycięzcy z min. 3 najlepszych grup dostaną nagrody indywidualne lub wezmą udział w wycieczce zagranicznej
dot. przedsiębiorczości.

IV. DODATKOWE INFORMACJE
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 i harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 1.

HARMONOGRAM KONKURSU SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH
Lp.

CZYNNOŚĆ

1.

Ogłoszenie Konkursu

1.1.

I etap Konkursu

1.2.

Składanie wniosków w I etapie Konkursu:
Konkurs na pomysł biznesowy Spółdzielni Uczniowskiej

1.3.

Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu na pomysł biznesowy
Spółdzielni Uczniowskiej

2.1.

II etap Konkursu

2.2. Składanie wniosków w II etapie Konkursu:
Konkurs na biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej
2.3. Warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania indywidualne
z coachem
2.4. Ogłoszenie wyników II etapu Konkursu na biznesplan
Spółdzielni Uczniowskiej
3.1.

III etap Konkursu

3.2. Realizacja pomysłu na Spółdzielnię Uczniowską – uruchomienie
Spółdzielni Uczniowskiej na terenie szkoły
3.3. Warsztaty dla uczniów z zakresu ekonomii, finansów i prawa
pracy
3.4. Konkurs na najlepszą Spółdzielnię Uczniowską
3.5. Ogłoszenie wyników III etapu Konkursu na najlepszą
Spółdzielnię Uczniowską

TERMIN
27.11 – 01.12.2017
08.12.2017 – 26.01.2018
08.12.2017 – 15.01.2018
do 26.01.2018
luty – kwiecień 2018
luty – kwiecień 2018
luty – kwiecień 2018
kwiecień 2018
maj – wrzesień 2018
maj – wrzesień 2018
maj – wrzesień 2018
maj – wrzesień 2018
wrzesień 2018

Szczegółowe informacje dot. terminów II i III etapu będą zawarte w Regulaminach tych etapów.

