
 

 

 

                         Regulamin konkursu „Mój pierwszy biznes”  

 

 

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU 

  §1 

Organizatorem konkursu pt. „Mój pierwszy biznes” jest „ Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”.  

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Legnicy oraz Patronatem: 

Coventry University Wrocław 

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy 

Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 

Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.  

Odział Okręgowy w Legnicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

 

       §2 

Cele konkursu: 

1) Promowanie postawy przedsiębiorczej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych  oraz studentów. 

2) Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. 

3) Rozwijanie wśród uczniów kluczowych kompetencji wymaganych na rynku pracy. 

4) Motywowanie uczniów do rozwoju. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

 §3 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni partnerskich 

Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego Liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

  

 



 

 

 

 

 §4 

Terminy konkursu: 

1) Rozpoczęcie konkursu 21 marca 2022 r.  

2) Złożenie prac  konkursowych do 10 maja 2022 r. 

3) Ocena przez Komisję konkursową nadesłanych prac nie później niż do 31 maja 2022 r. 

4) Autorzy najlepszych prac konkursowych w terminie do 10 czerwca 2022 r., zostaną 

zaproszeni do Finału konkursu „Mój pierwszy biznes”, który odbędzie się w siedzibie 

Organizatora. Podczas Finału  zaprezentują swoje pomysły przedstawicielom LSSE S.A, 

edukacji i biznesu. Podczas Finału Konkursu nastąpi ogłoszenie wyników oraz zakończenie 

konkursu i uroczyste wręczenie nagród. 

 

    §5 

W konkursie biorą udział prace realizowane indywidualnie przez ucznia/studenta. 

 

    §6 

Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać uczeń/student lub właściwa dla ucznia/studenta 

szkoła/uczelnia. Ilość prac przesłanych ze szkoły/uczelni jest nieograniczona. 

    §7 

Udział w konkursie jest dobrowolny. 

    §8 

Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora – www.lsse.eu oraz na 

portalu społecznościowym LSSE S.A. - Facebook. 

 

 

 

 

 

http://www.lsse.eu/


 

 

 

 

TEMAT I FORMAT PRACY KONKURSOWEJ 

    §9 

Przedmiotem pracy konkursowej jest przygotowanie biznesplanu działalności gospodarczej                                        

z uwzględnieniem założeń określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

    §10 

Prace w wersji papierowej lub elektronicznej należy przesłać na adres: LSSE S.A. ul.Rycerska 24,                                               

59-220 Legnica, z dopiskiem: Departament Klastrów, lub e-mail: klastry@lsse.eu. 

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

    §11 

1. Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie prac wraz ze skanem 

podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej (Załącznik nr 1) na adres 

siedziby LSSE S.A. lub poprzez  e-mail: klastry@lsse.eu. Organizator potwierdzi zwrotnie 

otrzymanie prac.  

2. W treści wiadomości należy zawrzeć następujące poniższe informacje: 

 

Temat wiadomości: Zgłoszenie do konkursu „Mój pierwszy biznes” 

Treść wiadomości: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły/Uczelni, numer telefonu, 

nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
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Komisja konkursowa   

    §12 

Nadesłane prace na konkurs oceni 10 osobowa Komisja Konkursowa w składzie określonym przez 

Organizatora, wg następujących kryteriów: 

1) Zgodność z tematem konkursu. 

2) Uwzględnienie w biznesplanie własnych kompetencji i umiejętności oraz analizy rynku. 

3) Pomysłowość, atrakcyjność tematu, innowacyjność. 

4) Jakość merytoryczna. 

5) Staranność wykonania. 

Punktacja przyznawana za każde kryterium od 1 do 5 pkt. 

 

 

    §13 

Autorzy prac, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną powiadomieni za pośrednictwem 

telefonu lub poczty elektronicznej o zakwalifikowaniu do grona laureatów i zostaną zaproszeni na Finał 

Konkursu do siedziby Organizatora w celu prezentacji swoich biznesplanów. 

 

    §14 

Podczas Finału konkursu Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody rzeczowe: 

I nagroda : 2000 zł 

II nagroda: 1000 zł 

III nagroda : 500 zł 

Dodatkowo mogą zostać przyznane wyróżnienia i nagrody specjalne. 

 

 

 



 

 

 

    §15 

Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu oraz Patroni Konkursu: Coventry University Wrocław, 

Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg S.A. oraz Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział                       

w Legnicy. 

 

    §16 

Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na Finał konkursu oraz kosztów nadesłanych prac. 

 

                                                                       §17 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) Zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów określonych regulaminem. 

2) Zmian w niniejszym regulamienie. 

3) Opublikowania wybranych prac i podania nazwisk autorów. 

4) Wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu. 

5) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu: 

Agnieszka Markiewicz, tel. 577 770 258, e-mail: markiewicz@lsse.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Konkursu  

„Mój pierwszy biznes” 

 

UWAGA 

Podpisanie poniższych oświadczeń jest obowiązkowe dla osób uczestniczących w konkursie. 

Za osoby niepełnoletnie oświadczenia podpisuje rodzic lub opiekun. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j., ) oświadczam, że wyrażam zgodę  na nieodpłatne, wielokrotne 

rozpowszechnianie wizerunku  

(Imię i Nazwisko)……………………………………………………………………………………….  

poprzez publikację pracy w konkursie: „Mój pomysł na pierwszy biznes” przez Legnicką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną S.A. na potrzeby realizacji promocji konkursu „Mój pierwszy biznes” na stronach www, 

serwisach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych 

mediów/ kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście konkursu „Mój pierwszy 

biznes”. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych 

ani osób trzecich. 

 

Niniejsza zgoda: 

- Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, 

- Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań 

związanych   z realizacją konkursu „Mój pierwszy biznes”, 

- Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania                                   

i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne. 

Nie będę dochodzić żadnych roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) 

względem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na 

potrzeby jak  w oświadczeniu. 

 

………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

(niepotrzebne skreślić)   



 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

(Imię i Nazwisko)………………………………………………………………………………………. 

- w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku. 

W celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie „Mój pierwszy biznes”, w tym w zdjęciach                                 

z realizacji projektu i filmie stworzonym w ramach promocji oraz przekazania mi drogą mailową 

informacji dotyczących tego wydarzenia przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w 

Legnicy, ul Rycerska 24. 

Uczestnik oświadcza, że praca jest wolna od wad prawnych lub fizycznych, roszczeń i nie jest obciążona 

innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika 

okaże się nieprawdziwe, zobowiązuje się on ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające,                                   

w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Uczestnika. 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

(niepotrzebne skreślić) 

  



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  

z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24., tel.: 76 727 74 70. 

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email: 

bartkowiak@lsse.eu  

3. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów  

i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji 

publicznej). 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                      

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji konkursu ,, Mój pierwszy 

biznes”,                   a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu 

obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych 

nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie ,,Mój pierwszy biznes”. 

 

………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis składającego oświadczenie  

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

(niepotrzebne skreślić) 
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                                                                                                                                    Załącznik nr 2 

Do Regulaminu Konkursu „Mój pierwszy biznes” 

Treści Biznesplanu : 

 

1. Dane autora  

Nazwisko i imiona: 

Data urodzenia: 

Adres zamieszkania: 

Telefon: 

e-mail: 

Wykształcenie (kierunek obecnego kształcenia): 

Kursy i szkolenia: 

Doświadczenie zawodowe ( np. praktyki zawodowe, praca na wakacjach, wolontariat): 

Dodatkowe umiejętności: 

 

2. Skrócony opis przedsięwzięcia 

Rodzaj proponowanej działalności (handlowa, usługowa, produkcyjna): 

Planowanana nazwa Firmy ( Uzasadnienie): 

Przedmiot i zakres planowanej działalności (według PKD): 

Lokalizacja (powiat, gmina, obszar wiejski/miejski): 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 

Żródła finansowania inwestycji: 

Powód realizacji inwestycji: 

 

 

 



 

 

 

 

3. Plan przedsięwzięcia 

Produkt/usługa/towar (charakterystyka cech, zalety, innowacyjność, różnice w porównaniu                                               

z konkurencyjnymi, czy popyt na produkty będzie ulegał zmianom, jak będzie wyglądała sprzedaż,                           

w jaki sposób klienci będą informowani o ofercie, formy promocji i reklamy): 

Obszar geograficzny działalności: 

Charakterystyka potencjalnych klientów (wiek, płeć, cechy charakterystyczne, przynależność do grup, 

liczba, powód dla którego wybrano zwrócenie się do określonej grupy klientów): 

Charakterystyka Planowanego Przedsięwzięcia (analiza SWOT): 

Charakterystyka Konkurencji (analiza SWOT): 

Planowana cena produktu/usługi: 

Planowana sprzedaż i przychód (pierwsze 12 miesięcy): 

Proces produkcji (opis): 

 

4. Plan inwestycyjny 

Planowane inwestycje, zakupy (urządzenia, sprzęt), cena, opis techniczny, uzasadnienie konieczności 

dokonania zakupu, czy użytkowanie wymaga pozwoleń/ uprawnień: 

Zasoby ludzkie (jeżeli planowane jest zatrudnienie osób): 

Lokalizacja i zaplecze techniczne (czy planowana działalność charakteryzuje się określonymi 

wymaganiami; opis miejsca i lokalu): 

 

5. Plan ekonomiczno-finansowy 

1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności (wymienić  koszty działalności: opłaty urzędowe związane 

z uruchomieniem działalności, nakłady związane z lokalem, nakłady związane z zakupem maszyn                               

i urządzeń, nakłady związane z zakupem surowców, towarów i materiałów, inne koszty, ogółem koszty 

rozpoczęcia działalnosci): 

 

 

 



 

 

 

2. Żródła pozyskania środków(dotacja, pożyczka/kredyt, inne): 

3. Prognoza ekonomiczna przedsiewzięcia: 

A. Przychody: 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody inne 

B. Koszty: 

1. Koszty zakupu towarów/ surowców 

2. Wynagrodzenia pracowników 

3. Narzuty na wynagrodzenia 

4. Amortyzacja środków trwałych 

5. Czynsz dzierżawy 

6. Koszt transportu 

7. Koszt opakowań 

8. Energia elektryczna 

9. Woda, co, gaz 

10. Zużycie materiałów  

11. Usługi obce 

12. Podatek lokalny 

13. Inne podatki 

14. Ubezpieczenia 

15. Inne koszty ( jakie)  

ZYSK BRUTTO ( A-B) 

C. PODATEK DOCHODOWY 

WYNIK EKONOMICZNY: A-B-C 

 

 


