
                                 

Regulamin Konkursu 
„Moja wizja promocji lokalnego biznesu” 

 
1. Organizatorem Konkursu „Moja wizja promocji lokalnego biznesu”, zwanego dalej „Konkursem” 

jest Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, z siedzibą przy ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło. 
2. Konkurs jest nieodłączną częścią projektu „Jasielska Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”, 

zwanego dalej „Projektem”, realizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców  
ze środków finansowych Fundacji PZU w ramach konkursu „Z PZU po lekcjach” i Gminy Jasło. 

3. Cele Konkursu: 
a) praktyczne wykorzystanie przez młodzież wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

realizacji działao projektowych,  
b) przedstawienie autorskich pomysłów młodzieży na promocję lokalnej 

przedsiębiorczości, 
c) skonfrontowanie pomysłów młodzieży z wiedzą i doświadczeniem profesjonalistów, 
d) ukazanie przedsiębiorcom i społeczności odświeżonego spojrzenia na promocję 

lokalnego biznesu. 
4. Konkurs skierowany jest do uczestników projektu „Jasielska Młodzieżowa Akademia 

Przedsiębiorczości”, uczęszczających do szkół gimnazjalnych. 
5. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje Organizator, na podstawie przesłanych  

e-mailowo przez dyrekcję lub nauczyciela, zbiorczych zgłoszeo uczestników. Termin 
dokonywania zgłoszeo upływa w dniu  28 lutego 2017 r. 

6. W okresie trwania Konkursu każdy uczestnik przygotowuje indywidualnie pracę konkursową 
wyczerpująco odpowiadającą na zagadnienie konkursowe w następujących kategoriach: 

a) Obraz 
b) Słowo 
c) Multimedia 

7. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do zgłoszenia od jednej do trzech prac konkursowych, 
jednakże nie więcej niż jedną pracę w jednej kategorii. 

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszona przez niego praca konkursowa została przygotowana 
samodzielnie i ma charakter autorskiego utworu, nie naruszając tym samym autorskich praw 
osobistych i majątkowych twórców do utworów. 

9. Szkoły do których uczęszczają uczestnicy Konkursu zobowiązują się do udzielenia swoim uczniom 
wszelkiego wsparcia, leżącego w zakresie możliwości organizacyjnych i merytorycznych dyrekcji  
i gron pedagogicznych. 

10. Organizator nie wskazuje możliwych form przygotowania prac konkursowych w poszczególnych 
kategoriach, aby nie ograniczad dowolności i pomysłowości uczestników Konkursu, jednakże 
wybrane formy powinny umożliwiad późniejszą publikację prac, a ich ustna prezentacja powinna 
byd możliwa w czasie max. 10 minut. 

11. Prace konkursowe należy przesład e-mailowo, wysład pocztą tradycyjną (liczy się data 
dostarczenia przesyłki) lub dostarczyd osobiście pod adres siedziby Organizatora, najpóźniej  
do dnia 22 marca 2017 r. Wybierając opcję wysyłki pocztą tradycyjną lub dostarczenia 
osobistego pracę konkursową należy nagrad na płytę CD/DVD. 

12. Organizator powoła Komisję Konkursową w celu dokonania oceny zgłoszonych prac 
konkursowych oraz rozstrzygnięcia wyników Konkursu.  



13. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele jasielskich przedsiębiorstw, współpracujący 
z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. 

14. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
15. Organizator Konkursu przewidział wyróżnienie trzech autorów prac konkursowych  

w każdej kategorii oraz ufundowanie nagród. 
16. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r. w trakcie Gali podsumowującej. 
17. Wybrane prace konkursowe zostaną opublikowane przez Organizatora w formie broszury 

pokonkursowej. 
18. Kanałem kontaktu w czasie trwania Konkursu jest adres mailowy:  akademia@jsp.org.pl 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednocześnie 

informując o tym uczestników Konkursu. 
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