
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie

Akademia Młodego Przedsiębiorcy.

Akademia Młodego Przedsiębiorcy nauczy kluczowych umiejętności, które będą̨
wykorzystywane w życiu zawodowym i prywatnym.

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Akademii Młodego Przedsiębiorcy, zwanej dalej “konkursem” jest
Gmina  Miasta Radomska, wydział Centrum Nowoczesnych Inwestycji. 
2. Za przygotowanie merytoryczne Konkursu odpowiada Centrum Nowoczesnych
Inwestycji, wydział Urzędu Miasta Radomska. 

§ 2. Cele Konkursu

1. Upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół średnich, wiedzy o
przedsiębiorczości.
2. Doskonalenie praktycznych umiejętności  przydatnych przy zakładaniu i prowadzeniu
działalności  gospodarczej jak i w życiu codziennym.  
3. Pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.
4. Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród uczniów szkół średnich,
5. Dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających
w świadomy i profesjonalny sposób poznawać świat przedsiębiorczości.
6. Promocja Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter Radomsko jako miejsca
inspirującego i wspierającego przedsiębiorczość. 

§ 3. Czas Trwania konkursu
1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2022/2023
2. Nabór do konkursu trwać będzie do dnia 7.11.2022
3. Projekt ten zakłada 6 miesięcy twórczej i praktycznej pracy poprzez trening mentalny,
budując umiejętności przyszłych przedsiębiorców.

§ 4. Założenia konkursu
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich zlokalizowanych na terenie
miasta Radomska.
2. Projekt ten zakłada stworzenie zespołów, które wspólnie stworzą
mikroprzedsiębiorstwo, mikrobiznes, który zacznie przynosić realne pieniądze.
3. Do konkursu może zgłosić się zespół składający się z 1 do 3 osób.
4. Uczestnicy konkursu pod okiem trenera opracują pomysł na biznes a następnie
wdrożą go w życie, sprawdzając go w praktyce.
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§ 5. Uczestnictwo

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich zlokalizowanych na terenie
miasta Radomska.
2. W przypadku, gdy uczeń biorący udział w Konkursie jest niepełnoletni, niezbędne jest
wyrażenie zgody na udział w Konkursie oraz akceptacja jego regulaminu przez rodziców bądź
opiekunów prawnych (Załącznik nr 1b), w przypadku osoby pełnoletniej należy wypełnić
Załącznik nr 1a. Praca konkursowa zgłoszona przez osobę niepełnoletnią nie będzie brała
udziału w Konkursie, jeżeli Koordynator nie otrzyma oryginału oświadczenia przedstawiciela
ustawowego ucznia.
3. Projekt ten zakłada stworzenie zespołów, które wspólnie stworzą
mikroprzedsiębiorstwo, mikrobiznes, który zacznie przynosić realne pieniądze.
4. Zgłoszenie udziału w programie odbywa się poprzez przesłanie Karty zgłoszenia
uczestnictwa (załącznik nr 1a lub 1b stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) drogą
elektroniczną, na adres Organizatora: um@radomsko.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu
Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.
5. Informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 
www.biznes.radomsko.pl www.radomsko.pl oraz facebook.com/StarterRadomsko
6. Kontakt telefoniczny z organizatorem tel. 44 685 44 84.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jeśli ilość uczestników
będzie zbyt mała.

§ 6. Proces

1. Projekt ten zakłada 6 miesięcy twórczej i praktycznej pracy poprzez trening mentalny,
budując umiejętności przyszłych przedsiębiorców.
2. Zajęcia podzielone na część teoretyczną i praktyczną.
3. Spotkania odbywać się będą w miejscu wskazanym przez organizatora (sala w MDK,
sala konferencyjna Urzędu Miasta Radomska) Harmonogram i tematyka szkoleń znajdują się
w załączniku nr 2.
4. Zajęcia z coachem, trenerem mentalnym (praktykiem), mają nauczyć kompetencji
zawodowych niezbędnych do bycia przesiębiorczym. Uczestnicy projektu, poznają i nauczą
się kożystać z: rezyliencji, asertywności, innowacyjności i kreatywności. Dzięki tym
treningom uczestnicy będą otwarci na zmiany, które są nieodłocznym elemnetem życia
przedsiębiorcy.

§ 7. Co zyska uczestnik

1.Nauczy się jak zarabiać pieniądze.
2.Nauczy się zarządzania mikro przedsiębiorstwem.
3.Dowie się, jak pozyskiwać pieniądze na własny biznes.
4.Nauczy się pracy w zespole, pozna programy do zarządzania projektami.
5.Zyska umiejętności marketingowe, niezbędne do promowania swoich pomysłów.
6.Zyska umiejętności niezbędne do tworzenia strategii działania.
7.Nauczy się, jak świetnie liczyć, planować, oszczędzać.
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8.Nauczy się jak planować i realizować projekty.
9.Wzmocni kreatywność i koncentrację na celu.

10.Nauczy się polegać na sobie, zyska odporność na krytykę.
11.Nauczy się wyrażać swoje zdanie.
12.Nauczy się występować przed grupą i prezentować swoje pomysły.
13.Postawi diagnozę swoich mocnych i słabych stron i pozna jak je wykorzystać w życiu i pracy

zawodowej.
14.Pozna własne pasje, nauczy się jak inspirować innych.
15.Dowie się, jak podejmować ryzykowne decyzje bez strachu i jak brać za nie

odpowiedzialność.
16.Zyska zdolność do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego

reagowania na przeciwności losu.
17.Dowie się, jak umiejętnie reagować na sytuacje stresowe.

§ 8. Ocenianie

1. Organizatorzy powołują Kapitułę Konkursową złożoną z przedstawicieli organizatora,
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców W Radomsku, Regionalnej Izby Przemysłowo -
Handlowej oraz przedstawiciela Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomska.
Szczegółową lista Członków Kapituły zostanie opublikowana na stronie
www.biznes.radomsko.pl najpóźniej na 30 dni przed rozstrzygnięciem konkursu.
2. W finale Konkursu zostaną wyłonione 3 zespoły.
3. Kapituła Konkursowa wyłania grono Finalistów, podejmując decyzje zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Przewodniczący
Komisji Konkursowej.
4. Do oceny projektu uwzględnione będą takie elementy jak: pomysł, działania
marketingowe, potencjał, innowacyjność, przychód jaki dany zespół osiągnie w trakcie
trwania konkursu.
5. Kapituła Konkursowa ma możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień oraz nagród
specjalnych.
6. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu ma możliwość zmiany liczby
finalistów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród głównych.

§ 9. Kryteria Oceny

1. Pomysłowość i innowacyjność.
2. Skuteczność (finanse).
3. Zasięg biznesu (popularność).
4. Zaangażowanie.
5. Warunkiem koniecznym jest Uczestnictwo w minimum 75% zajęć, których
harmonogram stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
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§ 10. Nagrody i wyróżnienia

1. Lista Laureatów Konkursu jest ogłaszana podczas uroczystości wręczania nagród.
2. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez
kapitułę konkursową. 
3. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.

§11. Laureaci

1. Informacja o wynikach Konkursu pojawi się na stronach internetowych Starte
Radomsko i wybranych jednostek organizacyjnych Miasta Radomska
2. Laureaci mają prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych informacji o

nominacji do nagrody z obowiązkiem podania roku jej otrzymania i kategorii, w której
została nagroda przyznana.
3. Wyniki Konkursu będą publikowane na liście Laureatów Konkursu, na której podane
będą do wiadomości publicznej następujące dane osobowe: nazwa szkoły, imię i
nazwisko uczestnika, nazwa projektu.  

§ 12. Odwołanie

1. Od decyzji Kapituły Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 13. Sprawy nieobjęte regulaminem

1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Kapituła Konkursowa.

§14. Zmiany w regulaminie

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania
Konkursu, do odwołania Konkursu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny oraz
zobowiązuje się do zamieszczenia ewentualnych zmian na stronie internetowej Organizatora
i poinformowania drogą mailową o zaistniałych zmianach osób, które dokonały zgłoszenia do
Konkursu.

§16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 ust.1 i ust.2 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 - Dz.U. UE.L z 2016 r. Nr 119), „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i/lub ich
rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) jest Gmina Miasto
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Radomsko z siedzibą : 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 685 45 00, adres e-mail:
um@radomsko.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych: pisemnie na adres naszej siedziby, telefonicznie: 44 685 44 72 lub poprzez pocztę
elektroniczną: abi@radomsko.pl

3. Dane osobowe uczestników i/lub rodziców/opiekunów prawnych konkursu
będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

4. Dane osobowe uczestników Konkursu i/lub ich rodziców/opiekunów prawnych
(w przypadku uczestników nieletnich) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi w celu zapewnienia Administratorowi możliwości organizacji i
dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie na warunkach
określonych w jego Regulaminie. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody Administrator będzie
mógł przetwarzać dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika,
poprzez podanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o konkursie i jego
uczestnikach, a także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. stron
internetowych oraz profilu w mediach społecznościowych (Facebook).

5. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być
wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz
członkowie powołanej Kapituły konkursowej. Dane osobowe mogą być także udostępniane
innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, bądź stosownych umów zawartych z Administratorem.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Konkursu,
a także przez czas niezbędny do celów archiwalnych, natomiast w przypadku danych
przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz otrzymania ich kopii. Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może żądać
usunięcia swoich danych. Ponadto ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych jeśli uzna, iż przetwarzanie jego
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danych osobowych narusza przepisy prawa (organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

10. Dane osobowe nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który
skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Załączniki:
Zał. nr 1a Kwestionariusz (dla uczestnika pełnoletniego)
Zał. nr 1b Kwestionariusz (dla uczestnika małoletniego)
Zał. nr 2 Harmonogram spotkań
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