
Olimpiada Przedsiębiorczości, XVII edycja, 7 kwietnia 2022 r. 
 

 

 

 
Strona 1 z 2 

 

 

 

 

Karta informacyjna dla zawodnika 

eliminacji centralnych  

XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Rejestracja 

1. Rejestracja odbywała się będzie przed Aulą Główną w budynku G Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie (al. Niepodległości 162), zgodnie z SGH – plan budynku G. 

2. Podczas rejestracji otrzymasz identyfikator z Twoimi danymi (nr ID, imię i nazwisko), kupon  

na kanapkę + sok oraz kupon na ciepły napój.  

3. Identyfikator noś w widocznym miejscu. 

4. Wierzchnie okrycie, plecak i wszelki sprzęt elektroniczny przekaż opiekunowi. Do Auli możesz wnieść 

jedynie wodę, niezbędne leki, przybory do pisania oraz dokument tożsamości. 

5. Po rejestracji, na znak organizatora, udaj się do Auli Główniej, a w niej zajmij miejsce zgodnie z Planem 

miejsc i wskazaniem organizatora – pracowników Zespołu Olimpiady. 

Po wejściu do Auli Głównej, przed rozpoczęciem zawodów 

1. Zajmij miejsce wskazane przez pracownika Zespołu Olimpiady, oznaczone Twoim imieniem  

i nazwiskiem oraz numerem ID.  

2. Oznaczenie umieszczone będzie na kopercie, w której znajdował się będzie: 

- test eliminacji centralnych XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości oznaczony Twoim imieniem, 

nazwiskiem i numerem ID (10 kartek), 

- arkusz odpowiedzi oznaczony Twoim imieniem, nazwiskiem i numerem ID (1 kartka), 

- jeden arkusz brudnopisu (1 kartka). 

3. Koperty nie otwieraj, dopóki Komisja nie wyda wyraźnego polecenia. 

4. Nie zmieniaj swojego miejsca. Nie zamieniaj się z nikim na koperty z testami ani znajdującymi się w nich 

dokumentami. 

5. Pamiętaj, że w czasie pobytu w Auli zawodnik nie może posiadać telefonu komórkowego ani innego 

urządzenia telekomunikacyjnego, liczącego czy z wbudowaną pamięcią.  

I etap eliminacji centralnych – TEST (godz. 10.10-11.10) 

1. I etap – TEST – rozpocznie się o godz. 10.10 i potrwa 60 minut.  

2. Po upływie tego czasu testy i arkusze zostaną zebrane przez pracowników Zespołu Olimpiady. 

3. Pamiętaj, aby w czasie pisania testu Twój dokument tożsamości leżał na ławce, przygotowany  

do sprawdzenia. 

4. W przypadku rozwiązania testu przed upływem czasu możesz oddać test po uprzednim podniesieniu 

ręki. Pracownik Zespołu Olimpiady podejdzie i odbierze od Ciebie test oraz arkusz. Wówczas będziesz 

mógł opuścić Aulę. 

Po oddaniu testu zapraszamy na poczęstunek (kanapka + sok) oraz ciepły napój serwowane przed Aulą Główną  

(I p. przy punkcie rejestracji) w godz. 10.40-16.00. Poczęstunek i ciepły napój wydawane będą na podstawie kuponów 

otrzymanych podczas rejestracji. 
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Do godziny 14.00 będzie trwała przerwa, podczas której nastąpi sprawdzanie testów. W tym czasie możesz przebywać  

na terenie Kampusu SGH. W przypadku ładnej pogody zapraszamy do Ogrodów Rektorskich. Zachęcamy także do spaceru 

po Polach Mokotowskich. 

Ogłoszenie wyników TESTU 

1. Wyniki testu, czyli lista 25 najlepszych zawodników (laureatów), którzy wezmą udział w II etapie 

zawodów – ELEVATOR PITCH – zostaną ogłoszone o godz. 14.00 w Auli Głównej. Wówczas ogłoszona 

zostanie także lista 25 finalistów.  

2. Finalistom oraz uczestnikom eliminacji centralnych zostaną wręczone nagrody i upominki. Wręczenie 

nagród oraz podpisanie protokołów odbioru nagrody rzeczowej nastąpi w Auli Głównej. 

3. Osoby zakwalifikowane do II etapu otrzymają kupon na ciepły posiłek.  

4. Pracownicy Zespołu Olimpiady odprowadzą osoby zakwalifikowane pod sale przygotowań (213 lub 

227), zgodnie w wyświetlonym podczas ogłaszania wyników grafikiem prezentacji. 

II etap eliminacji centralnych – ELEVATOR PITCH (od ok. godz. 14.20) 

1. II etap ELEVATOR PITCH rozpocznie się ok. godz. 14.20 i składał się będzie z dwóch podetapów:  

a) przygotowania, b) prezentacji – organizowanych w osobnych salach, zgodnie z SGH – plan budynku G. 

Podetapy następują bezpośrednio po sobie i trwają odpowiednio: a) 30 minut, b) 10 minut. 

2. Kolejność przygotowania/prezentacji wynika z listy rankingowej. Oznacza to, że miejsce w rankingu 

wyznacza kolejność przygotowania/prezentacji. Kolejność zatem zostanie ogłoszona podczas publikacji 

wyników TESTU oraz udostępniona przed salami przygotowań (213 i 227) oraz salą prezentacji (Aula 

Główna).   

3. Każdy zawodnik na przygotowanie pomysłu na biznes – stanowiącego istotę II etapu eliminacji – będzie 

miał 30 minut od momentu wylosowania koperty z branżą. Każdy zawodnik będzie miał do dyspozycji 

papier flipchartowy, brudnopisy oraz materiały piśmiennicze.  

4. Prezentacja wraz z obroną nie może przekroczyć 10 minut, a sama prezentacja nie może być dłuższa niż  

5 minut. 

5. W czasie oczekiwania na swoją kolej zawodnicy mogą zrealizować kupon na ciepły posiłek (przed Aulą 

Główną). 

Ogłoszenie wyników ELEVATOR PITCH 

1. Wyniki ELEVATOR PITCH, czyli lista 10 najlepszych zawodników, którzy wezmą udział w III etapie 

zawodów – 1 z 10, zostaną ogłoszone o godz. 19.00 w Auli Głównej. 

2. Zawodnicy zakwalifikowani do III etapu pozostają w Auli Głównej.  

III etap eliminacji centralnych – 1 z 10 (od ok. godz. 19.10) 

1. III etap – 1 z 10 rozpocznie się ok. godz. 19.10 i zakończy się ok. godz. 19.40. 

Ogłoszenie wyników 1 z 10 oraz ogłoszenie wyników eliminacji centralnych XVII Olimpiady Przedsiębiorczości. 

1. Wyniki III etapu – 1 z 10 zostaną ogłoszone ok. godz. 20.00.  

2. Wyłoniony zostanie zwycięzca oraz ogłoszona lista rankingowa laureatów. 

 

Nagrody laureatom oraz ich opiekunom zostaną wręczone podczas uroczystej Gali (czerwiec 2022 r.). 

Pełna lista rankingowa XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości opublikowana zostanie 8 kwietnia br. o godz. 12.00. 

 

*** 


