REGULAMIN KONKURSU AME WROCŁAW
„MÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

1. Informacje ogólne:
1.1. Konkurs edukacyjny pt. „Mój pomysł na biznes” organizowany jest z myślą o studentach bieżącej
edycji Akademii Młodego Ekonomisty we Wrocławiu. Udział w tej rywalizacji mogą wziąć wszyscy
zainteresowani słuchacze zajęć AME w ośrodku we Wrocławiu, posiadający indeks studenta
tegorocznej, letniej edycji programu (w 2017 r.).
1.2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie – zgodnie z wytycznymi regulaminu rozgrywek –
oryginalnych, indywidualnych prac, związanych z tematem przewodnim rywalizacji: prezentacją
własnego, autorskiego pomysłu na biznes.
1.3. Słuchacze Akademii Młodego Ekonomisty we Wrocławiu zainteresowani udziałem w konkursie
„Mój pomysł na biznes” proszeni są o przesłanie do dnia 18 maja 2017 r. na adres
konkurs@gimversity.pl poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do
regulaminu rozgrywek.
2. Szczegóły konkursu:
2.1. Prace konkursowe uczestników rozgrywek muszą zawierać trzy wymagane regulaminem moduły:
•
•

•

szczegółowy opis własnego, autorskiego pomysłu na biznes
mini analizę strategiczną nowego biznesu
Zawierającą m.in. analizę otoczenia i sposobu w jaki wpłynie ono na podjęte plany i ich
powodzenie, rozważenie sposobu w jaki należy przygotować ofertę odpowiadającą na
potrzeby rynku, właściwe zidentyfikowanie zagrożeń i szans przed jakimi stanie nasz biznes
oraz stworzenie profilu typowego klienta i planu zaspokojenia jego potrzeb.
plan kampanii promującej podaną inicjatywę

2.2. Swoje propozycje uczestnicy konkursu mogą przedstawić w wybranej formie: praca pisemna,
amatorski film lub prezentacja multimedialna.
2.3. Jeżeli uczestnik będzie wykorzystywać w swojej pracy zdjęcia bądź innego rodzaju grafikę,
każdorazowo powinien podać jej źródło (np. adres strony internetowej).
2.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nanoszenia formalnych modyfikacji w pracach
pisemnych oraz odrzucenia prac niezgodnych z tematem konkursu lub netykietą.
2.5. Prace konkursowe można przesyłać na adres: konkurs@gimversity.pl do dnia 31 maja 2017 r.
2.6. Nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie i oceniane przez internautów w terminie od 1 do
7 czerwca 2017 r.
2.7. Ostatecznej oceny prac i wyboru laureatów rywalizacji dokona Komisja konkursowa.

3. Przebieg konkursu i ważne terminy:
3.1. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: od 10 do 18 maja 2017 r.
3.2. Czas nadsyłania prac konkursowych: do 31 maja 2017 r.
3.3. Czas głosowania internautów: od 1 do 7 czerwca 2017 r.
3.4. Ocena prac przez Komisję konkursową: 8-11 czerwca 2017 r.
3.5. Ogłoszenie wyników 12 czerwca 2017 r. (podczas ostatnich zajęć Akademii Młodego Ekonomisty
we Wrocławiu). Publikacja werdyktu Komisji konkursowej na stronie internetowej AME – 13
czerwca 2017 r.
4. Ocena prac konkursowych:
4.1. W terminach określonych w punkcie 3.3. Regulaminu każdy internauta ma prawo do opiniowania
i komentowania propozycji przedstawionych przez uczestników (po uprzednim zalogowaniu) oraz do
głosowania na najlepsze z nich.
4.2. W głosowaniu będą mogli wziąć udział internauci, posiadający konto użytkownika na stronie
www.gimversity.pl oddając (po zalogowaniu) jeden głos dziennie na wybrane prace konkursowe i
przyznając im 3, 2 bądź 1 punkt.
4.3. Osoby nieposiadające konta na ww. stronie, powinny:
• dokonać rejestracji pod adresem: http://www.gimversity.pl/profil/rejestracja.
• wypełnić formularz danych użytkownika - który dostępny jest po zalogowaniu w zakładce
„Edytuj dane” - oraz dodać swoje zdjęcie bądź wykreować własnego awatara za pomocą
dostępnej na stronie aplikacji.
4.4. System głosowania na prace konkursowe zawiera blokadę adresów IP. Niedogodnością z tytułu
wprowadzonej blokady będzie ograniczona możliwość oddawania głosów z jednego komputera.
4.5. Oceny końcowej prac konkursowych dokona Komisja konkursowa, uwzględniając m.in.:
• zgodność prac z tematem przewodnim konkursu,
• oryginalność i pomysłowość wykonania prac,
• estetykę i poprawność językową przygotowanej pracy.
4.6. Autorzy pięciu najwyżej ocenionych prac w głosowaniu internautów (z najwyższą liczbą
uzyskanych głosów) otrzymają dodatkowe punkty – od 5 pkt do 1 pkt – które doliczone zostaną do
punktacji przyznanej przez Komisję. W przypadku pozostałych uczestników punkty zebrane w
głosowaniu internetowym będą istotne jedynie w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sytuacji
spornych.
4.7. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni bonami prezentowymi do wykorzystania w salonach
sieci Empik o wartości:
•

Nagroda główna (za I miejsce): bon o wartości 600 zł

•

Nagroda za II miejsce: bon o wartości 400 zł

•

Nagroda za III miejsce: bon o wartości 200 zł

4.8. Sytuacje sporne i niejednoznaczne rozstrzygać będzie Komisja konkursowa.
4.9. Werdykt i decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Przesłanie zgłoszenia na konkurs „Mój pomysł na biznes” jest równoznaczne z zobowiązaniem się
kandydata do samodzielnego wykonania pracy konkursowej.
5.2. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest również równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
prac na stronie Akademii Młodego Ekonomisty i ich późniejsze wykorzystanie w ramach działań
informacyjno-promocyjnych AME.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO KONKURSU „MÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

Imię:
Nazwisko:
Szkoła:
Klasa:
Liczba semestrów AME, w których
uczestniczyłem/am:
Wstępny temat pracy konkursowej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu „Mój pomysł na biznes” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

