Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Tczewa nr 82 /2019
z dnia 4 marca 2019 r.
REGULAMIN KONKURSU
Mój Biznes Plan

§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Tczew, reprezentowana przez Prezydenta
Miasta Tczewa.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. kształtowanie postaw pro-przedsiębiorczych wśród młodzieży,
2. przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu
zawodowego,
3. ukazanie korzyści płynących z wprowadzenia innowacji do planowanych własnych
przedsięwzięć,
4. oddziaływanie na kreatywne myślenie.
§3
Zasady uczestnictwa
1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Miejskiej Tczew.
2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej miasta Tczewa.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci z lat ubiegłych.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jeden Biznes Plan.
5. Biznes Plan zgłasza do Konkursu jedna osoba.
6. W celu przystąpienia do Konkursu, uczestnik opracowuje Biznes Plan, zgodnie
ze wzorem podanym przez Organizatora - załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu oraz
oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3 do Regulaminu.
7. Konkurs składa się trzech etapów:
I – warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne,
II – złożenie Biznes Planu do oceny formalnej,
III – ocena merytoryczna i prezentacja przed Komisją.
8. Uczestnik
opracowuje
Biznes
Plan,
zgodnie
ze wzorem podanym przez Organizatora, załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.

Udział w spotkaniach, warsztatach i konsultacjach związanych z konkursem jest
dobrowolny. Podczas spotkań i konsultacji będą omawiane różne zagadnienia związane z
przygotowaniem biznesplanu oraz przydatne informacje na temat rozpoczęcia
działalności.
10. Biznes Plan należy dostarczyć w terminie do 10 maja 2019 r., w zaklejonej kopercie z
informacją
pt.
Mój
Biznes
Plan,
do Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3 - I piętro pok.
13 lub 16 albo przesłać Organizatorowi listem na adres:
83-110 Tczew, Pl. J .Piłsudskiego 1 – Urząd Miejski w Tczewie, z adnotacją na kopercie
„Konkurs Mój Biznes Plan”, w zamkniętej kopercie, decyduje data stempla pocztowego.
11. Biznes Plan należy złożyć w terminie określonym w § 5 niniejszego regulaminu.
12. Złożony po terminie Biznes Plan, nie będzie brał udziału w Konkursie.
13. Dostarczone Organizatorowi Biznes Plany nie będą zwracane.
14. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
regulaminu.
15. Biznes plan powinien być samodzielnym dziełem stającego do konkursu, nie może
naruszać praw autorskich osób trzecich; uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność
za oryginalność swojego dzieła, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
16. Organizator oraz Komisja, są zobowiązani do zachowania poufności informacji
dotyczących składanych Biznesplanów, a także danych osobowych uczestników Konkursu.
§4
Zasady Konkursu
1. Wyłonienie laureatów konkursu następuje w wyniku oceny prac przez Kapitułę
Konkursową.
2. Przy ocenie Biznes Planów są brane pod uwagę następujące kryteria:
niepowtarzalność pomysłu, oryginalność pracy,
trafne założenia marketingowe przedsięwzięcia,
pomysł na produkt/usługę nie występującą na rynku,
poziom wiedzy z zakresu planowanego przedsięwzięcia,
poprawność wypełnienia i zrozumienia biznesplanu.
3. Skład Kapituły tworzy Rada Konsultacyjna przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie.
4. Informacje na temat konkursu, w tym Regulamin Konkursu, wzór Biznes Planu oraz
wyniki Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej: www.wrotatczewa.pl;
www.dp.tczew.pl, w Panoramie Miasta oraz przekazywane lokalnym mediom.
5. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
6. Dokumentacja Konkursu, w tym: Protokoły obrad Kapituły Konkursowej, Biznes Plany,
oceny projektów przechowuje Organizator Konkursu.
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§5
Harmonogram konkursu
Konkurs jest przeprowadzany corocznie, zgodnie z opracowanym każdorazowo
harmonogramem
Projekty Biznes Planów można składać w terminach podanych w ogłoszeniu.
§6
Fundatorem nagrody jest Prezydent Miasta Tczewa, laureat konkursu na najlepszy
biznesplan otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową.
W przypadku nagrody rzeczowej, której wartość spowoduje przychód z nieodpłatnych
świadczeń podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowej.
Prezydent Miasta może zdecydować o przyznaniu nagrody rzeczowej dla nauczyciela
prowadzącego zajęcia z przedmiotu dotyczącego przedsiębiorczości w szkole, w której
uczy się laureat konkursu.
Prezydent Miasta może zdecydować o przyznaniu wyróżnień dla uczestników konkursu.

§7
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora, na co
Uczestnicy wyrażają zgodę w stosownym oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3
do regulaminu konkursu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zmian Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie
przyjęcia Regulaminu Konkursu „Mój Biznes Plan”.

