Konkurs praktykant 2018

ZSAE GDYNIA

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej
dla uczniów szkół gimnazjalnych
organizowany przez Zespół Szkół
Administracyjno-Ekonomicznych
w Gdyni

Regulamin
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej, zwany dalej „Konkursem”
organizowany jest przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Siedzibą konkursu jest Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
przy Al. Zwycięstwa 194.

3.

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
§ 2 Cele konkursu

Celem Konkursu jest:
 Edukacja ekonomiczna młodzieży;
 Umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce;
 Praca w Firmie Symulacyjnej i realizacja powierzonych zadań;
 Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych;
 Pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej;
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 Ukazanie coraz większej roli gier symulacyjnych w edukacji ekonomicznej
(zdobywanie

doświadczeń

w

warunkach

symulacji

redukuje

ryzyko

podejmowania niewłaściwych decyzji w realnej rzeczywistości gospodarczej).
 Propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania
 Przestrzeganie zasad etyki w biznesie
§ 3 Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może uczeń klasy II lub III gimnazjum, które otrzyma
zaproszenie do udziału w konkursie.
2. Osoby, o których mowa w pkt. 1, zwane są dalej „Uczestnikami”.
3. Zgłoszenie Uczestników następuje poprzez przesłanie do Organizatora
(drogą e-mailową) swojej pracy konkursowej na adres e mail:
ekonomik.gdynia@gmail.com
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Uczestnika do Konkursu ponosi
Uczestnik.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych personalnych
Uczestników Konkursu.
§ 4 Zasady i zakres konkursu
1. Zakres materiału konkursowego obejmuje treści na poziomie gimnazjum
z przedmiotów takich jak:





podstawy przedsiębiorczości
technologia informacyjna
język angielski
zagadnienia poszerzające treści podstawy programowej z zakresu ekonomii,
pracy biurowej i finansów

2.Konkurs adresowany jest dla uczniów gimnazjów.
3. Konkurs ma zasięg lokalny i odbywa się w dwóch etapach:
etap I teoretyczny - etap międzyszkolny; polega na przeprowadzeniu eliminacji
prowadzących do wyłonienia maksymalnie 10 uczestników konkursu, którzy przejdą
do etapu II praktycznego;
etap II – etap międzyszkolny praktyczny - czas trwania ok. 90 -120 min (odbędzie się
podczas Dnia Otwartego szkoły)
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§ 5 Komisja Konkursu
1. Komisja Konkursu, zwana dalej „Komisją” powoływana jest przez Dyrektora
ZSAE w Gdyni.
1. W skład Komisji wchodzą nauczyciele ZSAE w Gdyni.
2. Komisja przeprowadza eliminacje I i II etapu Konkursu oraz dokonuje oceny
prac konkursowych.
§ 6 Organizacja Konkursu

1. Terminarz Konkursu:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.02.2018 r.
2. Lista uczestników zakwalifikowana do II etapu na stronie internetowej
Organizatora http://www.zsae.gdynia.pl/ do dnia 02.03.2018 r
3. II etap (praktyka w firmie symulacyjnej): dzień otwarty szkoły 06.04.2018 r.

2. Organizacja I etapu Konkursu:
1. Zadania Organizatora:
 Udostępnienie informacji o Konkursie, m.in. na stronie internetowej Szkoły
oraz poinformowanie szkół gimnazjalnych;
 Przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia II etapu Konkursu;
 Ocena prac konkursowych;
 Zamieszczenie na stronie internetowej wyników

I etapu Konkursu.

2. Zadania szkół gimnazjalnych:
 Rozpropagowanie Konkursu na terenie szkoły;
 Zapoznanie Uczestników z zasadami uczestnictwa w Konkursie i regulaminem;
 Poinformowanie Uczestników o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu po
zamieszczeniu informacji na stronie internetowej http://www.zsae.gdynia.pl/

3. Organizacja II etapu Konkursu:
1. II Etap konkursu odbywa się w ZSAE w Gdyni.
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2. Do udziału w II etapie kwalifikuje się maksymalnie 10 osób łącznie ze
wszystkich Szkół Gimnazjalnych.
3. Za przybycie uczestników na II etap konkursu odpowiada Szkoła
Gimnazjalna.
§ 7 Nagrody
1. Zwycięzcy II etapu Konkursu otrzymują nagrody główne, wyróżnienia
i certyfikaty.
2. Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Dokumentację dotyczącą Konkursu przechowuje się w aktach Szkoły do 30
dni od daty ogłoszenia wyników.
2. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej ZSAE w Gdyni
(www.zsae.gdynia.pl).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości
w funkcjonowaniu sieci Internet.
4. Każdy uczeń przystępujący do II etapu Konkursu zobowiązany jest do
okazania ważnej legitymacji szkolnej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zdyskwalifikowania
z udziału w Konkursie Uczestnika nie przestrzegającego postanowień
niniejszego Regulaminu.
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