
Regulamin konkursu edukacyjnego Sukces Zostaje w Rodzinie 

 

1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Sukces Zostaje w Rodzinie” 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. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o polskich przedsiębiorstwach rodzinnych.  

4. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół średnich zlokalizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

6. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie informacji na temat polskiego przedsiębiorstwa rodzinnego zgodnie z wytycznymi 

Organizatora. 

7. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie: 

a. Zapoznanie się z materiałem kursu e-learningowego „Zarządzanie firmą rodzinną”, dostępnym pod adresem: 

http://cms.olimpiada.edu.pl/platforma/lms/drzewo_kursow.php, 

b. Wybór przedsiębiorstwa rodzinnego i uzgodnienie wyboru z Organizatorem, 

c. Przygotowanie planu prezentacji przedsiębiorstwa i uzgodnienie planu z Organizatorem, 

d. Przygotowanie prezentacji w formacie .ppt lub .pptx  (PowerPoint lub format analogiczny w uzgodnieniu z 

Organizatorem) o objętości od 6 do 10 slajdów. Treść dokumentu powinna składać się z następujących części: 

1. Strona tytułowa z logotypem firmy oraz informacją o autorze prezentacji, 

2. Historia firmy, źródło pomysłu na biznes, sylwetka  założyciela, 

3. Produkty firmy, pozycja firmy na rynku, 

4. Rozwiązania formalne zapewniające kontrolę rodziny nad przedsiębiorstwem. 

e. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do finału - rozpropagowanie przygotowanej prezentacji w 

środowisku Facebook. 

 2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

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

zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.olimpiada.edu.pl/sukces/zgloszenie/ w terminie do 27 października 2013 r. 

2. Uczestnik dopuszczony do uczestnictwa w Konkursie otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia do Konkursu. 

3. Przebieg konkursu i ocena Uczestników Konkursu 

1. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 23 października do 10 grudnia 2013 r. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 23 do 30 października 2013 r. włącznie. 

3. Pełna lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej Olimpiady 

Przedsiębiorczości (www.olimpiada.edu.pl) dniu 31października 2013 r. 

4. Konkurs będzie składać się z 5 etapów: 

a. Etap I – przygotowanie do konkursu, 31 października – 3 listopada 2013 r. Uczestnicy zapoznają się z modułem 

„Zarządzanie firmą rodzinną” i poszukują interesującego przypadku polskiej firmy rodzinnej. Swoją propozycję 
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przesyłają do Organizatora na adres sukces@olimpiada.edu.pl do 3 listopada 2013 r. Propozycja uczestników 

musi dotyczyć innego przedsiębiorstwa niż te zaprezentowane w module „Zarządzanie firmą rodzinną”.  

b. Etap II – uzgodnienie przypadku, 4-10 listopada 2013 r. Organizator opiniuje proponowany temat prezentacji do 

5 listopada 2013 r. W przypadku braku akceptacji uczestnik otrzymuje możliwość nadesłania kolejnej propozycji 

do 8 listopada 2013 r. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursu jest uzyskanie akceptacji dla 

propozycji. 

c. Etap III – przygotowanie szkicu prezentacji, 11-17 listopada 2013 r. Uczestnicy przesyłają plan prezentacji, czyli 

tytuły kolejnych ekranów prezentacji do 13 listopada 2013 r. Organizatorzy konkursu mogą przesyłać propozycję 

zmiany planu. Warunkiem uczestnictwa w kolejnych etapach jest uzyskanie akceptacji dla planu prezentacji. 

d. Etap IV – przygotowanie prezentacji i wysłanie do Komisji Oceniającej, powołanej przez Organizatora, 18 

listopada – 1 grudnia 2013 r. Uczestnicy przygotowują prezentację zgodnie z zaakceptowanym planem i 

przesyłają do Organizatorów do 25 listopada 2013 r. Prezentacje muszą być przygotowane z poszanowaniem 

obowiązujących praw autorskich. Organizator może wykluczyć z konkursu prace łamiące prawa autorskie. 

Komisja Oceniająca dokonuje oceny prezentacji – każdy z członków komisji może przyznać od 0 do 10 punktów 

dla każdego Uczestnika konkursu. Średnia ocena członków komisji pomnożona przez 5 będzie stanowiła jedną z 

dwóch składowych oceny finałowej konkursu. Maksymalnie 5 najwyżej ocenionych prezentacji zostaje 

zakwalifikowanych do finału. Lista finalistów zostanie ogłoszona 29 listopada 2013 r. 

e. Etap V – finał, 2-9 grudnia 2013 r. Organizatorzy publikują na fanpage’u Olimpiady Przedsiębiorczości w serwisie 

Facebook w osobnych wpisach informacje o finałowych prezentacjach (w kolejności alfabetycznej według 

nazwisk autorów). We wpisie o każdej prezentacji znajdzie się obrazek ze stroną tytułową oraz odnośnik do 

pełnej prezentacji. Wpisy o każdej prezentacji będzie można komentować, a także polubić (przy użyciu funkcji 

„like”).  Stan like’ów każdego wpisu na koniec etapu finałowego (9 grudnia 2013 r., godz. 15.00) zostanie 

zapisany i wykorzystany do przyznania oceny, która będzie stanowiła drugą składową oceny finałowej konkursu. 

Przeliczenie liczny like’ów na ocenę zostanie dokonane zgodnie ze wzorem: 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑘𝑒′ó𝑤 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑦 × 50

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑖𝑘𝑒′ó𝑤 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑦 𝑜 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑖𝑒 𝑙𝑖𝑘𝑒′ó𝑤
 

 

O kolejności miejsc finalistów zadecyduje punktacja sumaryczna. W przypadku remisu punktowego o 

ostatecznej kolejności zadecyduje Komisja Oceniająca. 

5. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 10 grudnia 2013 r. na stronie www.olimpiada.edu.pl 

6. Finaliści zostaną nagrodzeni bonami prezentowymi do wykorzystania w salonach Empik o wartości: 

a. I miejsce – 500 zł, 

b. II miejsce – 400 zł, 

c. III miejsce – 300 zł, 

d. IV miejsce – 200 zł, 

e. V miejsce – 100 zł. 

4. 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.  
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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 

9725. 

 


