Śląska Liga
Biznesowa II

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Chorzów, 26.10.2018 r.

Dyrektorzy Szkół
Ponadgimnazjalnych
Województwa Śląskiego

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie serdecznie zapraszają uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do udziału w Śląskiej Lidze Biznesowej II. Projekt ma charakter elitarny,
gdyż w obecnej edycji, udział w nim mogą brać uczniowie jedynie z pięciu szkół
z województwa śląskiego.
Liga to cykl warsztatów i paneli eksperckich, których celem jest rozwijanie kompetencji
w zakresie przedsiębiorczości oraz pozostałych kompetencji kluczowych tj. kreatywności,
uczenia się i budowania relacji społecznych poprzez przygotowanie rozwiązań casów
biznesowych w ramach warsztatów pn. „Poczuj się jak w firmie”.
W czasie zajęć Uczestnicy dowiedzą się między innymi w jaki sposób:
- wykonać autodiagnozę potencjału kreatywnego i biznesowego,
- kreować unikatowe pomysły biznesowe oraz tworzyć ofertę firmy,
- odkrywać innowacyjne produkty lub usługi,
- analizować rynek,
- zarządzać zasobami i promować firmę,
- wykonać podstawowe analizy finansowe oraz oszacować przychody i koszty.
Liga zakończy się uroczystym rozdaniem nagród rzeczowych dla najlepszych zespołów
biorących w niej udział. Zajęcia realizowane będą od listopada 2018 do marca 2019 roku.
Uwaga!
Aby szkoła mogła wziąć udział w Lidze powinna zgłosić grupę liczącą co najmniej 20 osób za
pomocą dokumentu pn. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Śląskiej Lidze Biznesowej II
(dla szkoły). Z kolei każdy uczeń powinien wypełnić indywidualnie dokument pn. Formularz
udziału w projekcie edukacyjnym pn. Śląska Liga Biznesowa II (dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych).
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Zgłoszenia uczestnictwa w Lidze prosimy przesyłać na adres pocztowy: Górnośląska Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, z dopiskiem
"Śląska Liga Biznesowa II" i/lub dostarczyć osobiście do Biura projektu. W trakcie rekrutacji
obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń, które dotrą do Organizatorów.
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu - Pan Arkadiusz Wawreczko pod
numerem telefonu 698 940 780 oraz elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail:
liga@gwsp.edu.pl.
Szczegółowe informacje na temat organizacji projektu oraz rozgrywek prowadzonych
w ramach Śląskiej Ligi Biznesowej II zostały opisane w Regulaminie udziału oraz
Regulaminie rozgrywek, które można pobrać ze strony www.fundacja.gwsp.edu.pl.

Łączę wyrazy szacunku,
Prezes Zarządu
Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej

dr Marcin Budziński
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Formularz zgłoszeniowy do udziału w Śląskiej Lidze Biznesowej II (dla szkoły)
Formularz należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, drukowanymi literami.
Organizatorzy Ligi nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisane informacje.
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat projektu są dostępne na stronach: www.fundacja.gwsp.edu.pl oraz www.gwsp.edu.pl
CZĘŚĆ A
Dane Szkoły i Opiekuna
Nazwa Szkoły
Nazwa ulicy
Numer budynku
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość/Gmina
Nr telefonu
Adres Szkoły
Nr fax

Adres e-mail

.........................................................................................................
Chcę otrzymywać na podany adres e – mail informacje na temat imprez
i wydarzeń dotyczących przedsiębiorczości, organizowanych przez FEP
oraz GWSP w Chorzowie.
[ ] TAK [ ] NIE

Imię
Nazwisko
Nr telefonu
Dane
Opiekuna

…………………………………………………………………………………………………………
Chcę otrzymywać na podany adres e – mail informacje na temat imprez
Adres e-mail
i wydarzeń dotyczących przedsiębiorczości, organizowanych przez FEP
oraz GWSP w Chorzowie.
[ ] TAK [ ] NIE
CZĘŚĆ B
Informacja dotycząca udziału w projekcie
Przewidywana ilość uczniów biorących udział
w projekcie (minimum 20)
Proponowany termin warsztatów w szkole
(dzień tygodnia)
Proponowana godzina rozpoczęcia
warsztatów w szkole
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu edukacyjnego „Śląska Liga
Biznesowa II”.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszystkich materiałach dotyczących realizacji projektu
„Śląska Liga Biznesowa II”.
W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Fundację Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie.
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Klauzula informacyjna dla uczestników projektu
Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, mająca siedzibę przy
ul. Racławickiej 21 w Chorzowie (41-506 Chorzów).
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Projektu jest Fundacja Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 21 (41-506 Chorzów) - jako Beneficjent.
4. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw należy skontaktować się
w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów,
b) elektronicznie: e-mail: fundacja@gwsp.edu.pl.
5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i c)
Rozporządzenia:
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Śląska Liga Biznesowa II”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych przyjętych w projekcie.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego lub Beneficjenta.
3. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu. Ponadto, dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3-5, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację,
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności,
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie,
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Podpis osoby zgłaszającej
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Formularz udziału w projekcie edukacyjnym pn. Śląska Liga Biznesowa II
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
Formularz należy wypełnić komputerowo lub odręcznie, drukowanymi literami.
Organizatorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisane informacje.
Informacje na temat projektu są dostępne na stronach: www.fundacja.gwsp.edu.pl oraz www.gwsp.edu.pl
CZĘŚĆ A
Dane Szkoły i Uczestnika
Nazwa Szkoły
Nazwa ulicy
Numer budynku
Adres Szkoły

Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość/Gmina
Imię
Nazwisko

Dane Uczestnika

Adres zamieszkania

Ulica, nr
budynku/ nr
lokalu
Kod pocztowy
i nazwa
miejscowości

Numer telefonu
kontaktowego
Adres e-mail
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu edukacyjnego „Śląska Liga
Biznesowa II”. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych w trakcie
i po zakończeniu realizacji projektu.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku we wszystkich materiałach dotyczących realizacji projektu
„Śląska Liga Biznesowa II”.
W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Fundację Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie.
Klauzula informacyjna dla uczestników projektu
Zgodnie z obowiązkiem wyrażonym w art. 13 rozporządzenia, podaje się szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych:
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1.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu odbywa się zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie Projektu.
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej, mająca siedzibę przy
ul. Racławickiej 21 w Chorzowie (41-506 Chorzów).
3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Projektu jest Fundacja Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 21 (41-506 Chorzów) - jako Beneficjent.
4. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw należy skontaktować się
w następujący sposób:
a. listownie na adres: ul. Racławicka 21, 41-506 Chorzów,
b. elektronicznie: e-mail: fundacja@gwsp.edu.pl.
5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, oraz dokumentacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu jest Koordynator Projektu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i c)
Rozporządzenia:
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Śląska Liga Biznesowa II”,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych przyjętych
w projekcie.
2. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego lub Beneficjenta.
3. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach projektu. Ponadto, dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na rzecz administratora oraz organom
lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
o stosowną podstawę prawną.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 -5, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Uczestnikowi projektu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania,
2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację,
3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. Prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
5. Prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. Dane osobowe zostaną poddane anonimizacji niezwłocznie po ustaniu ich przydatności,
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia realizacji działań w Projekcie,
9. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Podpis Uczestnika projektu
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Regulamin udziału
w Śląskiej Lidze Biznesowej II
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
I. Postanowienia ogólne
1. Projekt „Śląska Liga Biznesowa II” (Liga) realizowany jest przez Fundację Edukacji
Przedsiębiorczej w Chorzowie (FEP) i Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im.
Karola Goduli w Chorzowie (GWSP) zwanymi dalej Organizatorami.
2. „Śląska Liga Biznesowa II” jest projektem realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
3. Liga skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego,
zwanymi dalej uczestnikami.
4. Podstawowe obowiązki Organizatorów i uczestników Ligi wynikają z Regulaminu udziału
oraz Regulaminu rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II.
5. Liga jest zorganizowana zgodnie z zapisami Regulaminu rozgrywek.
6. Udział w Lidze jest bezpłatny.
II. Cel Śląskiej Ligi Biznesowej II i sposoby jego realizacji
Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa
śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz pozostałych kompetencji
kluczowych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych poprzez realizację
zajęć z zakresu: autodiagnozy potencjały kreatywnego i biznesowego; kreowania
unikatowych pomysłów biznesowych oraz tworzenia oferty firmy; innowacyjnych
produktów/usług; analiz rynkowych; zarządzania zasobami i promocji firmy; podstaw analiz
finansowych oraz szacunków przychodów i kosztów.
III. Uczestnicy Śląskiej Ligi Biznesowej II i jej tematyka
1. W Lidze mogą brać udział uczniowie zgłoszonych do projektu szkół ponadgimnazjalnych
wg następujących rodzajów: liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych,
z województwa śląskiego.
2. Kwalifikacji uczestników do udziału w Lidze dokonują nauczyciele – opiekunowie uczniów
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
3. Aby zainteresowana Szkoła mogła wziąć udział w Lidze należy wypełnić dokument pn.
Formularz zgłoszeniowy do udziału w Śląskiej Lidze Biznesowej II (dla szkoły).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu pn. Formularz udziału
w projekcie edukacyjnym pn. Śląska Liga Biznesowa II (dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych).
5. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 i 4 należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów, z dopiskiem "Śląska Liga Biznesowa II" lub złożyć osobiście w Biurze
projektu.
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6. O zakwalifikowaniu danej Szkoły do udziału w Lidze decyduje kolejność zgłoszeń – wpływ
do Biura projektu.
7. Liga obejmuje przede wszystkim wiedzę zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.
8. Uczestnicy będą pracowali w oparciu o rzeczywiste zadania biznesowe.
IV. Przebieg Śląskiej Ligi Biznesowej II
1. Projekt realizowany jest w okresie od 10.10.2018r. do 30.04.2019 roku.
2. Rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 31 października 2018 r.
3. Warsztaty i panele eksperckie przewidziane w projekcie realizowane będą w okresie
od 1 listopada 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r. W każdej Szkole zgłoszonej do udziału
w projekcie, odbywają się 2 lub 3 warsztaty biznesowe w miesiącu, na zasadach i według
harmonogramu umieszczonych w Regulaminie rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II.
4. Raz w miesiącu w siedzibie Organizatorów odbędzie się panel ekspercki na zasadach
i według harmonogramu umieszczonych w Regulaminie rozgrywek Śląskiej Ligi
Biznesowej II.
9. Finał Ligi odbędzie się do połowy kwietnia 2019 roku w Górnośląskiej Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 23 (bud. B).
V. Nagrody i uprawnienia laureatów Śląskiej Ligi Biznesowej II
Zwycięzcy Ligi otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia, zgodnie z zapisami Regulaminu
rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II.
VI. Informacje o Śląskiej Lidze Biznesowej
1. Informacje o Lidze będą na bieżąco prezentowane na stronie internetowej Fundacji
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie (fundacja.gwsp.edu.pl) oraz Górnośląskiej Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie (gwsp.edu.pl).
2. Komunikacja na temat Ligi będzie prowadzona drogą elektroniczną (wiadomości będą
przesyłane na adres e-mail: liga@gwsp.edu.pl lub telefonicznie/faxem (wiadomości będą
przekazywane pod numer telefonu wskazany w formularzu zgłoszeniowym) lub pocztą
tradycyjną.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Ligi zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszy regulamin
w miarę potrzeb i w każdym czasie.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem przysługuje Organizatorom.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie w celu realizacji niniejszego projektu.
4. Uczestnik przystępując do projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 roku.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Regulamin rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II (Ligi) są Fundacja Edukacji
Przedsiębiorczej z siedzibą w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
2. W Lidze biorą udział uczniowie 5 zgłoszonych do projektu Szkół.
3. Do Ligi każda szkoła jest zobowiązana zgłosić co najmniej 20 uczniów.
4. W każdej szkole może być utworzonych od 2 do 4 zespołów uczniowskich, przy czym
Organizatorzy zastrzegają, że przewidują nagrody dla zwycięskich zespołów liczących
maksymalnie 5 osób.
5. Każdy zespół na pierwszym warsztacie 1 kolejki określa swoją nazwę, która towarzyszy
mu przez całą Ligę.
6. Nie ma możliwości zmiany nazwy zespołu w trakcie trwania rozgrywek Ligi.
7. Udział w Lidze jest bezpłatny.
II. Zasady rozgrywek
1. Liga składa się z 5 kolejek. Ramowy harmonogram rozgrywek Ligi przedstawia poniższa
tabela:

Warsztaty
Panel
ekspercki

Kolejka 1
02.11.2018
- 23.11.2018
26.11.2018
- 30.11.2018

Kolejka 2
03.12.2018
- 21.12.2018
02.01.2019
- 04.01.2019

Kolejka 3
07.01.2019
- 25.01.2019
28.01.2019
- 31.01.2019

Kolejka 4
01.02.2019
- 08.03.2019
11.03.2019
- 15.03.2019

Kolejka 5
18.03.2019
- 05.04.2019
08.04.2019
- 15.04.2019
(podsumowanie)

2. Ramowy harmonogram rozgrywek Ligi może zostać zmieniony przez Organizatorów
w każdej chwili.
3. Każda kolejka rozgrywek składa się z 2-3 spotkań warsztatowych realizowanych w szkole
biorącej udział w rozgrywkach oraz 1 Panelu eksperckiego realizowanego w siedzibie
Organizatorów w Chorzowie przy ul. Racławickiej 21.
4. Spotkania warsztatowe mają na celu przygotowanie zespołu do rozwiązania zadanego
caseu biznesowego (zadania warsztatowego) z wykorzystaniem „Karty rozwiązania
zadania warsztatowego” – załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Każdy zespół biorący udział w Lidze zobowiązany jest przesłać elektronicznie na adres
e-mail: liga@gwsp.edu.pl, wypełnioną „Kartę rozwiązania zadania warsztatowego”,
najpóźniej w przeddzień okresu, w którym został wyznaczony Panel ekspercki, zgodnie
z harmonogramem rozgrywek ujętym w pkt. 1.
6. Panel ekspercki ma na celu publiczną prezentację rozwiązania caseu biznesowego przez
przedstawiciela/przedstawicieli każdego zespołu biorącego udział w Lidze, przed Komisją
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oceniającą składającą się z 3 ekspertów powołanych z grona pracowników
i współpracowników Organizatorów.
7. Eksperci oceniający mają prawo zadawania pytań w trakcie i bezpośrednio po
zakończeniu prezentacji przez zespół.
8. Ocenie podlega zarówno treść merytoryczna rozwiązania caseu biznesowego zawarta
w „Karcie rozwiązania zadania warsztatowego” oraz sposób prezentacji przed Komisją
oceniającą.
9. Szczegółowe kryteria oceny wraz ze skalą ocen znajdują się w „Karcie oceny - rozwiązania
zadania warsztatowego” oraz w „Karcie oceny prezentacji podczas Panelu Eksperckiego”
stanowiących załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu.
10. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
11. Po każdej kolejce tworzony jest ranking zespołów, który jest podawany do publicznej
wiadomości m.in. poprzez stronę internetową Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej.
12. Punkty zdobyte przez zespół w każdej kolejce są sumowane i po przeprowadzeniu
5 kolejek tworzony jest ranking ostateczny, który wyłania zwycięzców Śląskiej Ligi
Biznesowej II. Ranking stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
III. Nagrody
1. Członkowie zespołu (maksymalnie 5 osób), który zdobędzie największą liczbę punktów,
w każdej z kolejek, otrzymują upominki.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów,
organizowana jest dogrywka w postaci dodatkowych pytań do case’ów biznesowych.
3. Członkowie zespołów, które w rankingu ostatecznym zajmą kolejne miejsca w tabeli
otrzymają nagrody rzeczowe:
- za zajęcie I – III miejsca tablety elektroniczne,
- za zajęcie IV – XX miejsca nagrody książkowe.
4. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w projekcie.
5. Nagrody jakie są przewidziane w ramach Ligi nie mogą zostać wymienione na inne
i muszą zostać przyjęte przez Uczestników.
IV. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Ligi zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszy regulamin
w miarę potrzeb i w każdym czasie.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podejmowania decyzji w sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem przysługuje Organizatorom.
3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie w celu realizacji niniejszego projektu.
4. Uczestnik przystępując do projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2018 roku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II
Karta rozwiązania zadania warsztatowego nr ...
Kolejka nr ...
I. AUTORZY
1. NAZWA ZESPOŁU OPRACOWUJĄCEGO
ZADANIE
Lp.

(Proszę wpisać nazwę zespołu)

Imię i nazwisko uczestnika

Dane kontaktowe
(telefon, e-mail)

1.
2.
3.
4.
5.
2. REPREZENTOWANA SZKOŁA
Nazwa
szkoły
Nazwa ulicy
Numer budynku
Adres
Numer lokalu
szkoły
Kod pocztowy
Miasto/Gmina/
Miejscowość
II. OPIS ROZWIĄZANIA ZADANIA WARSZTATOWEGO (CASEU BIZNESOWEGO)
1. ISTOTA ROZWIĄZANIA CASEU (charakterystyka - na czym polega rozwiązanie)
2. ISTOTNE I SPECYFICZNE ELEMENTY ROZWIĄZANIA CASEU
3. INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA
4. W JAKI SPOSÓB NALEŻY WDROŻYĆ OPISANE ROZWIĄZANIE

III. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
n.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II
Karta oceny – rozwiązania zadania warsztatowego
Kolejka nr ...

Lp.

Nazwa zespołu

Nazwa szkoły

Miasto

Istota
rozwiązania
max. 20
pkt.

Istotne
i specyficzne
elementy
rozwiązania
max. 15 pkt.

Innowacyjność
rozwiązania
max. 10
pkt.

Wdrożenie
rozwiązani
a max. 10
pkt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Załączniki
max.
5 pkt.

SUMA
max.
60 pkt.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

data, podpis(-y) oceniającego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II
Karta oceny prezentacji podczas Panelu Eksperckiego nr ...
Dane zespołów

Lp.

Nazwa zespołu

Nazwa szkoły

Kryteria oceny (za każde max.10 pkt.)

Miasto

Oryginalność
/innowacyjno
ść
rozwiązania
i jego
istota

Istotne
i specyficzne
elementy
rozwiązania

Realność
rozwiązania
i jego
wdrożenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Sposób
prezentacji/przed
stawienia w tym
dodatkowe
elementy: próbki
produktów,
plansze,
itp.

SUMA
(max. 40
pkt.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

data, podpis(-y) oceniającego
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Załącznik nr 4 do Regulaminu rozgrywek Śląskiej Ligi Biznesowej II
Ranking Śląskiej Ligi Biznesowej II

Zesp
ół

Kolejka 1
Karta
Panel
Ekspercki
J J J J J J
1 2 3 1 2 3

SU
MA

Kolejka 2
Karta
Panel
Ekspercki
J J J J J J
1 2 3 1 2 3

SU
MA

Kolejka 3
Karta
Panel
Ekspercki
J J J J J J
1 2 3 1 2 3

SU
MA

Kolejka 4
Karta
Panel
Ekspercki
J J J J J J
1 2 3 1 2 3

Kolejka 5
Karta
SU
MA

J
1

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
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J
2

J
3

Panel
Ekspercki
J J J
1 2 3

SUM
A
SU
łączn
MA
ie

Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20

data, podpis(-y) oceniającego
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