REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ PRZEDSIĘBIORCZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
organizowanego
w czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

•

Organizatorzy.
Organizatorami konkursu „Wygraj przedsiębiorczą przyszłość” są: Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu, Starostwo
Powiatowe w Inowrocławiu, Urząd Miasta Inowrocławia.
• Idea konkursu.
Ideą konkursu jest promowanie współpracy pomiędzy szkołami średniego i wyższego
szczebla, samorządami oraz przedsiębiorcami naszego regionu.
• Odbiorcy konkursu.
Konkurs „Wygraj przedsiębiorczą przyszłość”, to propozycja dedykowana dla
młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu inowrocławskiego.
• Nagroda główna.
Nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie jest Otwarty Indeks JM Rektora na wybrany
kierunek studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza
Kujawskiego w Inowrocławiu, nagroda pieniężna w wysokości 2 000,00 zł ufundowana
przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz Smartwatch Samsung Watchactive 2
ufundowany przez Urząd Miasta Inowrocławia.
Ponadto przyznane zostaną nagrody za II i III miejsce.
• Harmonogram przesyłania prac konkursowych.
Pracę w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 kwietnia 2021 r. (włącznie) na adres e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl.
W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Konkurs „Wygraj przedsiębiorczą
przyszłość” oraz swoje imię i nazwisko.
• Tematy prac konkursowych.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace, poświęcone jednemu z poniżej wymienionych
tematów:
• Znaczenie przedsiębiorczości dla życia gospodarczego - czynniki pobudzające
przedsiębiorczość.
• Przedsiębiorca i jego działalność gospodarcza – uzasadnienie wyboru formy
organizacyjno-prawnej jej prowadzenia.
• Rola innowacji (produktowej, organizacyjnej) w funkcjonowaniu i rozwoju
przedsiębiorstw.
• Formy marketingu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

• Wymagania formalne.
• Strona tytułowa.

Strona tytułowa powinna być wykonana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do
niniejszego Regulaminu.
• Wstęp.
We wstępie pracy konkursowej należy przedstawić:
• ogólne tło badanego problemu,
• wprowadzenie do tematu,
• przesłanki wyboru tematu pracy (uwypuklić praktyczne znaczenie
podejmowanego tematu oraz argumentację celowości podjęcia tematu),
• cel i założenia pracy,
• opis źródeł, jakie zostały wykorzystane (np.: literatura - książki, czasopisma
fachowe), materiały zgromadzone we własnym zakresie, materiały statystyczne,
• Oświadczenia.
Wzory oświadczeń stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
Oświadczenia należy umieścić na końcu pracy, bez numerowania stron.
• Oświadczenie autora pracy o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy.
• Oświadczenie o kontroli antyplagiatowej.
• Oświadczenie autora pracy o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego
zapisów.
• Wymagania edytorskie.
Maszynopis pracy konkursowej powinien spełniać następujące wymagania:
• format arkusza papieru A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki
podstawowej: 12 pkt., odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
• marginesy: lewy, prawy, górny i dolny: 2,5 cm,
• stosowanie wyrównanie tekstu do obu marginesów (justowanie),
• w ramach rozdziałów stosowanie akapitów (6 pkt.),
• wszystkie strony pracy muszą być ponumerowane (pierwszą stroną jest strona
tytułowa, na której nie wpisuje się numeru strony, numeracja stron w stopce, w
części środkowej),
• wymagana objętość pracy: 6 - 15 stron,
• wszystkie tabele zamieszczone w pracy powinny być ponumerowane według
kolejności zamieszczenia oraz powinny być opisane tytułem umieszczonym nad
tabelą (po tytule nie stawiamy kropki, źródło umieszczamy pod tabelą),
• wszystkie ryciny (zdjęcia, rysunki, schematy) zamieszczone w pracy powinny
być ponumerowane według kolejności zamieszczenia oraz powinny być opisane
tytułem umieszczonym pod ryciną (po tytule nie stawiamy kropki, podajemy
źródło),
• należy zastosować w tekście odniesienia do bibliografii,
• w spisie bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane w pracy
uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów i ponumerowane. Jeżeli
jest kilka prac tego samego autora, pozycje powinny być uporządkowane wg
roku wydania.

• Rozstrzygnięcie konkursu.

1) Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa, składająca się
po jednym przedstawicielu każdego z Organizatorów.
2) Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest przedłożenie najciekawszej, zdaniem
Komisji Konkursowej pracy konkursowej. Oceniane będą: zgodność pracy z
wybraną tematyką, kreatywność, oryginalność, czytelność przekazywanych
informacji, pomysł, jakość grafiki.
3) Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu i
tym samym do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy żadna z prac
konkursowych nie będzie spełniała kryteriów formalnych lub wpłynie mniej niż
5 prac.
• Uczestnik konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej do Organizatorów,
wyraża zgodę na jej przechowywanie, wykorzystywanie oraz publikację (w
szczególności publikację na stronach internetowych i profilach
społecznościowych Organizatorów oraz w mediach publicznych wraz z
podaniem imienia i nazwiska oraz szkoły, jaką reprezentuje uczestnik konkursu.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie
zmian w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do odwołania konkursu.
Informacja o wprowadzonych zmianach będzie dostępna na stronach
internetowych Organizatorów:
• www.wsp-inow.pl
• www.inowroclaw.powiat.pl
• www.inwetsuj.inowroclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać w:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Ks. K. Kujawskiego
tel. (52) 52 00 144
www.wsp-inow.pl
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl
Starostwo Powiatowe
w Inowrocławiu
tel. (52) 35 92 144, (52) 35 92 327
www.inowroclaw.powiat.pl
e-mail:edukacja@inowroclaw.powiat.pl.
e-mail:integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl.
Urząd Miasta Inowrocławia
tel.: (52) 35 55 430
www.inwestuj.inowroclaw.pl
e-mail: boin@inowroclaw.pl

