
 

 

 

Regulamin konkursu edukacyjnego 

„Wakacyjne kadry przedsiębiorczości!” 
 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Wakacyjne kadry przedsiębiorczości!” jest Fundacja Promocji  

i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (Al. Niepodległości 162, 02-554 

Warszawa), zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół średnich zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

 

II. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest fotoimpresja o tematyce związanej z przedsiębiorczością,  

w powiązaniu z okresem wakacyjnym. 

2. Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotoimpresje. 

3. Uczestnik może przesłać jedynie fotoimpresje, których jest autorem. 

4. Fotoimpresje, będące przedmiotem konkursu, Uczestnik przesyła na adres: 

biuro@olimpiada.edu.pl. 

5. Fotoimpresje należy przesłać w formacie .jpg, .png, .gif. Maksymalny rozmiar pliku: nie więcej 

niż 3 MB. 

6. Fotoimpresje powinny być utrzymane w konwencji nienaruszającej dobrych obyczajów.  

W przeciwnym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo niepublikowania zdjęć. 

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com 

(rzeczywiste imię i nazwisko) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego  

na stronie http://www.olimpiada.edu.pl/kadry-przedsiebiorczosci/zgloszenie, w terminie do 10 

lipca 2017 r. 

2. Uczestnik dopuszczony do uczestnictwa w Konkursie otrzyma pocztą elektroniczną 

potwierdzenie przyjęcia do Konkursu. 

3. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika  

na publikację nadesłanych zdjęć.  

 

 

mailto:biuro@olimpiada.edu.pl


 

IV. Przebieg konkursu i ocena Uczestników Konkursu 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 5 do 10 lipca 2017 r.  

2. Pełna lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana  

na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości (www.olimpiada.edu.pl ) 11 lipca 2017 r. 

3. Konkurs będzie trwał w dniach od 12 lipca do 19 lipca 2017 r., do godz. 12.00.  

4. W terminie, o którym mowa pkt. 3 Uczestnicy przesyłają fotoimpresje, zgodnie  

z wytycznymi określonymi w części II niniejszego Regulaminu. 

5. Ocena przesyłanych fotoimpresji przebiegała będzie dwuetapowo, wg poniższego: 

- 1. etap – wyłonienie 10 finalistów przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową, 

- 2. etap – wyłonienie trzech pierwszych miejsc wspólnie przez Komisję Konkursową w wyniku 

głosowania oraz publiczność za pośrednictwem serwisu Facebook, poprzez oddanie głosu  

za pomocą funkcji „like” dla wybranej fotoimpresji. 

6. Kryteria oceny Komisji Konkursowej: 

a. spójność z tematyką konkursu 

b. atrakcyjne ujęcie tematu 

c. kreatywność 

d. estetyka 

7. Wyniki oceny dokonywanej na etapie 1. opublikowane zostaną 20 lipca 2017 r., o godz. 12.00,  

przy jednoczesnej publikacji fotoimpresji finalistów i tym samym rozpoczęciu  

2. etapu oceny. 

8. Fotoimpresje opublikowane zostaną jednocześnie (z dokładnością do 10 minut), w postaci 

osobnych postów poświęconych każdemu z dziesięciu finałowych fotoimpresji, w kolejności 

wynikającej z punktacji przyznanej przez Komisję Konkursową (zasada pierwszeństwa). 

9. 2.  etap oceny rozpocznie się w chwili publikacji fotoimpresji finalistów i trwał będzie do 24 lipca 

2017 r., do godz. 12.00. 

10. Zwycięzca Konkursu wyłoniony zostanie na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku: 

a. głosowania Komisji Konkursowej – każda praca może uzyskać od 0 do 30 pkt.; 

b. głosów zebranych w formie „lajków” na portalu Facebook w dniu 24 lipca 2017, o godz. 

12.00 r.:  

i. 10 pkt dla najpopularniejszej pracy,  

ii. 8 pkt dla pracy drugiej w kolejności,  

iii. 6 pkt dla pracy trzeciej w kolejności,  

iv. 4 pkt dla pracy czwartej w kolejności,  

v. 2 pkt dla pracy piątej w kolejności,  

vi. po 1 pkt dla reszty prac. 

11. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną 24 lipca 2017 r. 

 

V. Nagrody 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają: 

- 1. miejsce – karta upominkowa o wartości 500 zł, 

http://www.olimpiada.edu.pl/


 

- 2. miejsce – karta upominkowa o wartości 300 zł, 

- 3. miejsce – karta upominkowa o wartości 200 zł. 

  

VI. Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w szczególności z uwagi na niskie 

zainteresowanie lub względnie niski poziom prac konkursowych. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.olimpiada.edu.pl 

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,  

ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób. 

4. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin  

i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. 

Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja Promocji  

i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (Al. Niepodległości 162, 02-554 

Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i dokumentowania 

Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników, oraz w celu 

niezbędnej sprawozdawczości. 

6. Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub umieszczą w zgłoszeniu nieprawdziwe informacje lub dane 

zostaną automatycznie wykluczeni z udziału w Konkursie. 

7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail biuro@olimpiada.edu.pl 

lub telefonicznie: 22 564 97 25. 

 


