
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKUSU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z POWIATU 
WAŁBRZYSKSIEGO PT: „MÓJ DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 

 
 
 

 § 1.  Postanowienia ogólne 

1. Konkurs na sprawozdanie z V edycji akcji „Dzień Przedsiębiorczości” w formie 
prezentacji multimedialnej, fotoreportażu lub opisowej adresowany jest do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wałbrzyskiego, które biorą udział w 
ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedsiębiorczości 2011”. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej, 
 fotoreportażu lub formy opisowej z wizyty w przedsiębiorstwie lub instytucji, do 
 którego uczniowie zostali oddelegowani w dniu 31 marca 2011 roku w ramach 
 programu „Dzień Przedsiębiorczości 2011”.  

3. Organizatorem konkursu jest Senator Roman Ludwiczuk. 

 

 
 

 § 2.  Cel konkursu 
  

Pozyskanie ciekawych projektów w formie prezentacji multimedialnych, fotoreportaży lub 
sprawozdania w formie opisowej celem wykorzystania ich podczas uroczystej Gali 
Przedsiębiorczości oraz promowania współpracy pracodawców ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi w powiecie wałbrzyskim.  

  
§ 3.  Czas trwania i przebieg konkursu 

1. Konkurs trwać będzie do 11 kwietnia 2011. 
2. Konkurs jest 1-etapowy. 

3. Prace można dostarczać osobiście na płycie CD lub DVD do:  

   Biura Senatorskiego Romana Ludwiczuka 
   ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu  
lub nadsyłać na adres mailowy: konkurs@ludwiczuk.pl. 

4. Zapis prezentacji na płycie bądź nadesłany drogą elektroniczną powinien zawierać 
dane osobowe autora pracy (imię, nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, adres 
prywatny, telefon do kontaktu). 

5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie potwierdzające 
zrzeczenie się przez niego praw autorskich na rzecz organizatorów (w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych). 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 kwietnia. 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

8. Uroczyste wręczenie nagród  planowane jest podczas Gali Przedsiębiorczości, która 
odbędzie się w dniu 18 kwietnia o godz. 10:00 w Zespole Szkół Nr 8 w Wałbrzychu 
przy Al. Wyzwolenia 5. 



9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów i  
będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych. 

 
 § 4. Sposób przeprowadzenia konkursu  
 
 
    1. Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie     
 PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office).  
    2. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być                           
zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.  
   3. Komisja będzie najwyżej oceniała prace pod względem: 
 -  zastosowania się do zapisów niniejszego regulaminu,  
 -  w pracy powinny być zawarte następujące informacje:  
  - nazwa, historia, segment rynku, na którym działa przedsiębiorstwo lub  
  instytucja 
  - odczucia, wrażenia i spostrzeżenia ucznia podczas wizyty w firmie/instytucji, 
 a ponadto ocenie podlega: 
 -  ocena pomysłowości i oryginalności przekazu treści, 
 -  czytelność przekazu. 
 -  estetyka i efekt wizualny 
 -  grafika i cała szata graficzna 
 
   4. Główna nagroda zostanie przyznana za najlepszą pracę oraz przyznane zostaną również 
wyróżnienia. 
 
 
 § 5. Postanowienie końcowe 
 
Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik 
akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą 
dostępne na stronie internetowej: www.ludwiczuk.pl. 
 
 
 
 
 
 
 Organizator: 
 
   Roman Ludwiczuk 
  Senator RP 


