Dzień Kariery PWSZ czyli „20 pomysłów na karierę”, 11 kwietnia 2019 r., godz. 8.30-11.30

TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Regulamin
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Instytut Przyrodniczo-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ).
I. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez uczestników konkursu.
II. Cele konkursu
1. Sprawdzenie podstawowej wiedzy o biznesie i umiejętności przedsiębiorczego myślenia.
2. Popularyzacja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej.
3. Promocja aktywnego kształtowania przyszłości.
III. Zasady konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch rundach:
a) pytania zamknięte – sprawdzające podstawową wiedzę z zakresu biznesu,
b) pytania otwarte – sprawdzające umiejętności przedsiębiorczego myślenia.
2. Szkoła zgłasza do udziału w konkursie zespoły maksymalnie 4-osobowe (karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu).
3. Rodzic/prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej
organizatora.
IV. Harmonogram konkursu
1. W konkursie udział wezmą zespoły, które zgłoszą swój udział do dnia 05.04.2019 r.
2.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 11.04.2019 r. w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.04.2019 r. o godzinie 10.00.
V. Kryteria oceny
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja powołana przez organizatora konkursu.
2. Ocenie podlegają: wiedza, umiejętność przedsiębiorczego myślenia i kreatywność.
3. Zadania z części otwartej zostaną ocenione przez Komisję w składzie powołanym przez organizatora konkursu.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.
VI. Nagrody
1. Komisja wyłoni drużynowych laureatów konkursu, to jest I-go, II-go i III-go miejsca.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody indywidualne - rzeczowe lub książkowe.
3. Drużyna, która zajmie I-sze miejsce otrzymuje nagrodę specjalną dla szkoły.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
VII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4. Dyrektor szkoły przekazuje organizatorowi wraz z kartami zgłoszeniowymi podpisaną klauzulę RODO, która stanowi
załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4

