
                            Regulamin  LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

„Junior Biznes” w ramach projektu współpracy „KREATOR 

PRZEDSIEBIORCZOŚCI” 

 

1. Projekt „Junior Biznes” skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych 

oraz wygaszanych gimnazjów mających swoją siedzibę na terenie działania 

Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” 

2. Działania Junior Biznes zostaną  poprzedzone spotkaniem informacyjnym z 

dyrektorami szkół, na którym zostaną  przedstawione założenia  tej części projektu. 

3. W terminie  03.09.2018r. - 14.09.2018r. do biura Stowarzyszenia LGD „Krzemienny 

Krąg”  Bałtów 55, 27-423 Bałtów będzie można złożyć osobiście lub poprzez pocztę  

Formularz zgłoszeniowy grupy (w skład której wejdzie 5  uczniów) podpisany przez 

dyrektora szkoły, wraz z wymaganą kartą uczestników projektu (załącznik nr 1 do 

Formularza zgłoszeniowego) z dołączoną deklaracją uczestnictwa oraz 

oświadczeniami ( dla każdego ucznia wchodzącego w skład grupy), podpisane przez 

jednego z rodziców lub opiekuna prawnego ucznia, który wchodzi w skład  zgłoszonej 

grupy. 

4. Każda ze szkół  może zgłosić do  projektu  1 grupę składające się z 5-ciu uczniów. 

5. Dyrektor szkoły wyznaczy  nauczyciela, który będzie opiekunem grupy. 

6. Kryterium rekrutacji to kolejność zgłoszeń.  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 

max 10 grup, zostanie stworzona lista rezerwowa.  

7. O wynikach kwalifikacji do konkursu a zarazem projektu   zostaną   poinformowani 

telefonicznie opiekunowie grup. 

8. Zakwalifikowane 10 drużyn weźmie udział w pierwszym etapie konkursu „Turniej 

Wiedzy z Przedsiębiorczości, w ramach którego zostanie wyłonione 6 najlepszych 

drużyn. które następnie przejdą  do kolejnego etapu- losowania biznesplanów. 

9. Drużyny będą miały 1 miesiąc na napisanie biznesplanu. 

10. Biznesplany będą oceniane przez 3 osobowe jury, które wyłoni 3 zwycięskie drużyny. 

Oceniany będzie pomysł, kreatywność, innowacyjność, łącznie można uzyskać 40 

punktów . 

11. Nagrodą dla 3 zwycięskich grup jest  7 dniowy pobyt w maju 2019r. u Partnera na 

Słowacji. 

12. W listopadzie 2018r odbędzie się  bezpłatne szkolenie - dla nauczycieli  

zakwalifikowanych szkół -  z gier strategicznych. 

13. W przypadku braku chętnych istnieje możliwość zgłoszenia dwóch nauczycieli z 

zakwalifikowanej szkoły.   

14. Każda ze szkół, której nauczyciel weźmie udział w szkoleniu otrzyma za darmo na 

okres 2 lat grę strategiczną do wykorzystania  w szkole, zarówno   przez uczestników 

projektu jak i pozostałych uczniów.  

15. Uczniowie indywidualnie, pod nadzorem  przeszkolonych opiekunów będą prowadzić 

w szkołach grę, która jest aplikacją internetową, stymulującą realia współczesnego 

rynku w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa. Rozgrywki mają miejsce w świecie 

wirtualnym i odzwierciedlają podstawowe reguły i zależności obowiązujące w 

biznesie.  



 

 

 


