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REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY BIZNESPLAN” 
 
 

1. Podstawowe informacje o konkursie 
 
1. W ramach realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków Miasta St. Warszawy Mokotów, 

Technikum Ekonomiczne Nr 8 w Warszawie, zwane dalej „Organizatorem” ogłasza konkurs na „Najlepszy 
biznesplan”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Celem Konkursu jest wybór najbardziej przedsiębiorczego i przekonującego inwestora (bank) do udzielenie 
kredytu gotówkowego na założenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej, wśród uczniów szkół 
ponadpodstawowych, biorących udział w Konkursie oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród 
młodzieży. 

 
 

2. Warunki udziału w konkursie 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkół ponadpodstawowych, które zgłoszą chęć uczestnictwa 
w Konkursie. 

2. Uczestnicy,  zainteresowani udziałem  w Konkursie, powinni spełnić następujące warunki: 

a) zgłosić swój udział w Konkursie, poprzez zapisy u nauczycieli, odpowiadających za Konkurs w swoich 
placówkach oświatowych. Nauczyciele, odpowiadające za Konkurs, wysyłają zgłoszenia uczestników 
drogą elektroniczna na adres e-mail: technikum.ekonomiczne.bp@gmail.com do Organizatora 
Konkursu do dnia 9 lutego 2023 roku do godz. 12.00. 

b) oświadczą, że są autorami zgłoszonego do Konkursu biznesplanu i tym samym nie naruszają praw 
autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich; 

c) wyrażą zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora informacji związanych ze 
zgłoszonym biznesplanem w formie modelu biznesowego w celach związanych z realizacją oraz promocją 
Konkursu. 

3. Uczestnicy przygotowują biznesplan w wersji elektronicznej oraz papierowej w następujący sposób: 

a) wersja papierowa: 

 objętości nie więcej niż 10 stron tekstu jednostronicowego w formacie A4; 

• marginesy: góra – 2,00; lewy – 2,5; dół – 2,00; prawy – 1,5.  

• nazwa czcionki Times New Roman,  

• rozmiar czcionki 12,  

• interlinia i odstępy miedzy liniami 1,15,  

• tekst wyjustowany od lewej do prawej, 

• numeracja stron w lewym dolnym rogu. 
Ponadto przygotowują prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat swojego biznesplanu 
(do 10 slajdów). Prezentacja powinna zawierać:  

a) stronę tytułową,  
b) spis treści, 
c) treść prezentacji, 
d) stronę końcową. 

4. Prace konkursowe powinny być złożone w terminie do 09 marca 2023 r. do godziny 12.00, i przekazane:  
a) wersja papierowa – u nauczycieli bądź opiekunów Uczestników, 

b) wersja elektroniczna oraz prezentacja multimedialna wysłane przez nauczycieli bądź opiekunów 
Uczestników do Organizatora na adres mailowy technikum.ekonomiczne.bp@gmail.com. 

5. Prace dostarczone Organizatorowi nie będą zwracane. 
6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu. 
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3. Komisja Konkursowa 
 
1. Za prawidłowy przebieg Konkursu oraz weryfikację poprawności zgłoszeń będzie odpowiedzialna Komisja 

Konkursowa, zwaną dalej „Komisją”. 

2. Komisja, o której mowa w pkt. 1 składać się będzie z 3 osób wskazanych przez Organizatora.  
3. Komisja spośród składu Komisji Konkursowej wybrała Przewodniczącego Komisji Panią Ewę Mikłus, która 

będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg Konkursu. 
4. Komisja wszelkich czynności dokonywać będzie w składzie co najmniej 3-osobowym, w obecności 

Przewodniczącego. 
 
 

4. Przebieg konkursu 
 
Konkurs rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2023 roku, a zakończy – 24 marca 2023 roku i będzie obejmował 
następujące etapy: 

1) etap pierwszy – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie i indywidualne doradztwo od 31 stycznia 
do 28 lutego 2023 r.;   

2) etap drugi – ocena merytoryczna zgłoszonych biznesplanów  od 01-10 marca 2023 roku; 

3) etap trzeci - wybór przez Komisję Konkursową najlepszego biznesplanu od 13 -20 marca 2023 roku; 

4) etap czwarty – Wielki Finał Konkursu na Najlepszy Biznesplan, który odbędzie się w dniu 24 marca 2023 
roku, w czasie zakończenia Imprezy Szkolnej „Tydzień Zawodowca” w Technikum Ekonomicznym nr 8 w 
Warszawie. 

 
 

5. Wybór laureata Konkursu na najlepszy biznesplan 
 
1. Ocenę biznesplanów przeprowadzą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego zwycięzcę – autora najciekawszego biznesplanu, którzy 
zostanie zakwalifikowany do Wielkiego Finału Konkursu. 

3. Członkowie Komisji w ocenie i wyborze laureata kierować się będą następującymi kryteriami ocenianymi 
punktowo w przedziale od 0-10 punktów: 

a) oryginalność modelu biznesowego – 3 pkt; 
b) innowacyjność produktu/usługi, z którymi związany jest model biznesowy – 3 pkt; 
c) kalkulacja finansowa – 2 pkt; 
d) sposób zaprezentowania pomysłu – 2 pkt; 

4. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę rzeczową: 

a) Najlepszy Biznesplan  – bon zakupowy o wartości 500 zł; 

b) pozostałe pracy będą wyróżnione dyplomami za uczestnictwo.  
 
 

5. Kwestie sporne 
 
W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Organizator Konkursu. 
 
 

6. Zmiany w Konkursie 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. 

 


