
REGULAMIN KONKURSU 

SOS w Biznesie 2019 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pt. „SOS w Biznesie 2019”, w dalszej 

części Regulaminu zwanym „Konkursem”. 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja In Spe siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Szosa Bydgoska 58, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS 

0000507985, REGON 341591847, NIP 956-230-76-71, w dalszej części Regulaminu zwana 

„Organizatorem”. 

Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Regulamin Konkursu udostępniony zostanie w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem strony 

www.inspe.org  

Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie jest grą losową, loterią 

fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani też 

żadną inną grą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, 

poz. 1540 ze zm.). 

Udział uczestników w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Cel konkursu 

 
Celem Konkursu SOS w Biznesie 2019 jest: 

 Przekazanie podstaw wiedzy o przedsiębiorczości i budowanie świadomości biznesowej 

 Praktyczna nauka przygotowania skróconego Biznes Planu (Planu działania przedsiębiorstwa) 

 Uświadomienie uczniom istnienia metodologicznego podejścia do zarządzaniem projektami 

 Osiąganie większej sprawności przy pracy nad projektami w szkole i poza nią 

Nagrodzone zostaną osoby, które wykażą się największą kreatywnością oraz wiedzą z zakresu 

przygotowywania skróconego Biznes Planu oraz z zakresu zarządzania projektami. 

3. Finał konkursu i nagrody 
 

Do finału konkursu SOS w Biznesie zostanie zakwalifikowanych 6 najlepszych prac konkursowych. 

Podczas finału każda zakwalifikowana grupa przedstawi przed Komisją Konkursową swoją pracę. 

Samodzielna 10 minutowa prezentacja uczestników konkursu.  

Komisja Konkursowa przyzna dwie nagrody główne za pierwsze i drugie miejsce  w konkursie.  



Nagrody ufundowane przez Fundację In Spe za udział w konkursie SOS w Biznesie 2019 to idealny 

sposób na motywację osób interesujących się biznesem i zarządzaniem projektami do identyfikacji 

obszarów wymagających udoskonalenia i weryfikacji własnych osiągnięć.  

Główną nagrodą Konkursu SOS w Biznesie 2019 będzie tygodniowy rejs na żaglowcu STS Fryderyk 

Chopin w terminie: 26.08.2019 – 02.09.2019 na trasie Esbjerg – Scheveningen 

W rejsie wezmą udział dwa najlepsze zespoły oraz jeden opiekun wyznaczony przez SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce.  

Każdy uczestnik Finału Konkursu zezwala Organizatorowi na utrwalenie wizualne jego wizerunku w 

trakcie Finału Konkursu  oraz zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku 

utrwalonego w związku z udziałem w niniejszym Konkursie na stronie i w mediach społecznościowych 

Organizatora. 

Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej jest nieograniczone 

czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego 

Regulaminu. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Uczestnicy konkursu 
 

Podopieczni Dziecięcych Wiosek SOS w Polsce. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest utworzenie grup(y) zawierającej czterech 

uczniów/podopiecznych powyżej 15 roku życia, pracujących pod nadzorem opiekuna 

(nauczyciela/opiekuna, który przeszedł szkolenie zorganizowane przez organizatora) 

5. Proces realizacji konkursu 
 

5.1. Proces zgłaszania 

 
Wszystkie zgłoszenia (scan załącznika nr 1) muszą zostać złożone drogą mailową do Fundacji In Spe na 

adres” konkurs@inspe.org najpóźniej   do dnia 25.01.2019. 

Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez kandydata jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

Regulaminu. Zawiadomienie kandydata o przyjęciu zgłoszenia będzie uważane za zawarcie umowy 

między Fundacją a kandydatem w sprawach regulowanych w niniejszym Regulaminie. 

 

5.2. Proces realizacji 
 

W trakcie realizacji prac konkursowych zespół będzie pracował wspólnie pod kierunkiem opiekuna.  

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu. 



Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie i zastrzega sobie prawo do ich 

przechowywania przez okres 5 lat od rozstrzygnięcia konkursu.  

Złożona praca musi być kompletna i przesłania na adres konkurs@inspe.org do dnia 30.04.2019. Nie 

dopuszcza się możliwości uzupełniania przesłanego raz dokumentu. 

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo.  

Wybór zgłoszonych prac do finału zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na 

stronie www.inspe.org, nie później niż do 17.05.2019  

Finał Konkursu SOS w Biznesie odbędzie się 15.06.2019  w Warszawie. 

5.3. Proces oceny 
 

Nadesłane prace są oceniane i kwalifikowane do finału konkursu przez Organizatora. 

Wszystkie prawidłowo zgłoszone do Konkursu prace zostaną ocenione przez Fundacje In Spe, która  

sprawdzi, czy spełnione zostały wszystkie kryteria określone w niniejszym Regulaminie oraz wybierze 

6 prac, które zakwalifikują się do finału konkursu. 

Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 1 

przedstawiciel Fundacji In Spe, 1 przedstawiciel biznesu i 1 przedstawiciel SOS Wioski dziecięce. Każda 

finałowa praca zostanie oceniona przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.  

Każdy z członków Komisji Konkursowej ocenia indywidualnie wszystkie złożone prace. 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przydzielenia nagrody specjalnej pracy wybranej w 

drodze głosowania. 

5.4 Wymagania wobec zgłoszonych prac konkursowych. 
 

Zgłoszona praca konkursowa: 

 Powinna być zwięzła i jednocześnie zawierać informacje dotyczącej każdej części Biznes Planu 

 Powinna zawierać jasną argumentację twierdzeń i wniosków zawartych w pracy 

 Powinna być napisana w języku polskim 

 Plan zarządzania projektem powinien zawierać także elementy uzupełniające (np. Kartę 

Projektu, Strukturę Podziału Pracy, Diagram organizacji pracy).  

6. Zawartość pracy konkursowej 

6.1 Zawartość 
 

Praca powinna zawierać skrócony Biznes Plan (Plan działania przedsiębiorstwa) obejmujący wszystkie 

jego aspekty zawarte w dokumencie „Biznes Plan” oraz Plan zarządzania projektem, który opisuje, w 

jaki sposób będzie się realizować, monitorować i kontrolować pracę nad projektem (wykonaniem 

Biznes Planu). 

http://www.inspe.org/


 

6.2 Strona Tytułowa 
Zawartość strony tytułowej: 

 nazwa przedsięwzięcia, dla którego stworzony został skrócony Biznes Plan (Plan działania 

przedsiębiorstwa) 

 imię i nazwisko uczestników konkursu 

 imię i nazwisko Opiekuna 

 data przygotowania dokumentu 

7. DOBRA OSOBISTE 

Autorzy prac poprzez przesłanie Zgłoszenia oświadczają, iż wszystkie osoby, których  wizerunek pojawił 

się w nadesłanych pracach konkursowych,  wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku, jeśli 

zgoda ta jest wymagana na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

8. DANE OSOBOWE 

Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest  Fundacja In Spe z siedzibą w 

Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email konkurs@inspe.org  lub pisemnie pod 

wyżej wskazany adres siedziby.  

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, 

wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia ewentualnego 

postępowania reklamacyjnego. 

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania 

umowy – Regulaminu Konkursu „PMI School 2018/2019” – art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora (m.in. dostawcom usług IT,) – przy czym takie podmioty przetwarzały będą dane na 

podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy 

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 

jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. 

Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego,  które będzie mógł przesłać innemu 

administratorowi danych. 

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych do organu nadzorczego  



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i 

zawarcia umowy na podstawie regulaminu „SOS w Biznesie 2019”. 

9. PRAWA AUTORSKIE 

Uczestnicy konkursu poprzez przesłanie Zgłoszenia prac  oświadczają, iż: 

 przysługują im nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, 

 przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy,  

 zezwalają na publiczne udostępnianie prac przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu oraz promocji Organizatora, jak również na wszystkie czynności konieczne dla 

udostępnienia prac i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci 

komputerowych, Internetu, wielokrotnego utrwalania i zwielokrotniania prac każdą techniką. 

W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń uczestników o których mowa w niniejszym 

Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, w przypadku ewentualnych 

roszczeń osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 

oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. 

Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana 

będzie do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, przy czym 

wprowadzane zmiany nie będą naruszały praw nabytych wcześniej przez Uczestników wynikających z 

udziału w Konkursie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po jego 

stronie i wywołane z jego winy umyślnej, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w 

Konkursie. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. 

Załączniki : 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie „SOS w Biznesie” wraz z Oświadczeniem 

  



 

Załącznik nr 1 

 

Karta Zgłoszenia na Konkurs 

„SOS w Biznesie” 

 

 
Tytuł  pracy / Nazwa grupy 
 

 

 
Imię i Nazwisko zgłaszającego/opiekuna 
 

 

 
Oddział/ lokalizacja 
 

 

 
Imiona i Nazwiska uczestników w grupie: 
 

 
1. ………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………………… 
 
4……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ja niżej podpisany/-a : ……………………………………………………………………………………………………………………………… oświadczam,  

                                                   (Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej udział w Konkursie)  

że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „SOS w Biznesie 2019”, którego Organizatorem jest Fundacja In Spe z siedzibą w Toruniu 

(87-100 Toruń) , przy ul. Szosa Bydgoska 58 akceptuję jego treść i potwierdzam treść oświadczeń w nim zawartych. 

 

 

                                                                         

                                                                                                                
………………………………………………………………………………………. 

                                                         data i podpis (osoba zgłaszająca)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Oświadczenia uczestników grupy 

 

   

 

 
OŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH 

UCZESTNIKÓW W GRUPIE 
 

 
Imię i Nazwisko uczestnika w grupie 

 
Podpis 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z 
Regulaminem Konkursu „SOS w Biznesie 
2019”, Organizatorem jest Fundacja In Spe 
z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) , przy 
ul. Szosa Bydgoska 58 akceptuję jego treść 
i potwierdzam treść oświadczeń w nim 
zawartych. 
 

 
1. …………………………………………………………. 
 
2. …………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………. 
 
4. …………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 
………………………………………………………….. 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 


