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Załącznik 

do Zarządzenia 343/2022 

Prezydenta Miasta Rybnika 

z dnia 23 maja 2022 r. 

Regulamin Konkursu „Rybnicki biznesplan” 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Konkurs „Rybnicki biznesplan” (zwany dalej „Konkursem”), organizowany jest 

przez Miasto Rybnik (zwanego dalej „Organizatorem”), z inicjatywy Prezydenta 

Miasta Rybnika, przy współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w Rybniku, 

o których mowa w § 2 ust. 1. niniejszego regulaminu. 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości, 

promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych w Rybniku, a także pobudzenie aktywności w kierunku 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w rybnickich liceach, 

technikach i szkołach branżowych I stopnia (w roku szkolnym 2021/2022). 

2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie 

uczniowie, którzy w terminie do 21 września 2022 r. do godziny 12:00 złożą 

wypełniony komplet dokumentów (zwany dalej „Zgłoszeniem”), składający się z: 

1) Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1),  

2) Biznesplanu (wzór stanowi załącznik nr 2),  

3) Oświadczenia / zgody opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich 

(załącznik nr 3). 

3. Zgłoszenie należy złożyć:  

1) w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, mieszczącego się na I piętrze 

w budynku przy ul. Zamkowej 5 (pokój nr 3), 

2) lub w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, której uczestnik jest uczniem. 

Następnie wyznaczony pracownik szkoły jest odpowiedzialny za przekazanie 

do 23 września 2022 r. (nie później niż do godziny 12:00), Zgłoszeń do 
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Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, mieszczącego się na I piętrze 

w budynku przy ul. Zamkowej 5 (pokój nr 3). 

4. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, w tym zawierające braki 

nie uzupełnione w terminie o którym mowa w ust. 2, zostaną pozostawione bez 

rozpatrzenia. 

5. Do Konkursu mogą przystąpić w ramach jednego zgłoszenia maksymalnie 

2 osoby.  

6. W przypadku zgłoszenia zespołu dwuosobowego, każdy z Uczestników ma 

obowiązek wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie / zgodę 

opiekuna, wpisując w nim ten sam Tytuł przedsięwzięcia (projektu) zgłaszanego 

do Konkursu i przekazując Zgłoszenie z jednym egzemplarzem Biznesplanu. 

7. Zgłoszone do Konkursu biznesplany muszą zostać przygotowane zgodnie 

ze wzorem biznesplanu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Dokumenty zostaną udostępnione na stronie www.edukacja.rybnik.eu. 

§ 3. Harmonogram Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się zgodnie ze wskazanym harmonogramem: 

1) przyjmowanie zgłoszeń trwa do 21 września 2022 r., 

2) ocena zgłoszonych biznesplanów przez Komisję w terminie 

do 21 października 2022 r., 

3) wręczenie nagród w Konkursie podczas uroczystej gali 3 listopada 2022 r. 

§ 4. Komisja konkursowa 

1. Za prawidłowy przebieg Konkursu oraz ocenę formalną Zgłoszeń będzie 

odpowiedzialna Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”. 

2. Komisja składać się będzie z 5 osób wskazanych przez Organizatora, w skład 

której wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta Rybnika, Powiatowego Urzędu 

Pracy, samorządu gospodarczego/biznesu. Członkowie Komisji spośród swojego 

składu wybiorą Przewodniczącego Komisji. 

3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

4. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej Zgłoszeń zgodnie z Kartą 

Oceny Biznesplanu (Załącznik nr 4). 
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5. Każde Zgłoszenie oceniane jest przez dwóch członków Komisji, a ostateczna 

liczba punktów (wynik oceny) Uczestnika stanowi średnią z przyznanych punktów 

przez oceniających członków Komisji.  

6. Komisja przyzna nagrody finansowe w łącznej wysokości 5 000 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) brutto: 

1) I miejsce – 2 500 zł brutto, 

2) II miejsce – 1 500 zł brutto, 

3) III miejsce – 1 000 zł brutto.  

7. Nagroda otrzymana w wysokości powyżej 2 000 zł brutto (na osobę), zostanie 

opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. 

8. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

9. Informacja o nagrodach w Konkursie dostępna będzie na stronie internetowej: 

www.edukacja.rybnik.eu. Dodatkowo Organizator poinformuje telefonicznie 

laureatów o przyznaniu nagrody i szczegółach dotyczących formy jej 

przekazania. 

10. Wręczenie nagród nastąpi 3 listopada 2022 roku podczas uroczystej gali 

w trakcie wydarzenia Rybnik dla Biznesu. 

§ 5. Poufność i ochrona danych  

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora 

i osoby przez niego upoważnione, związane z realizacją Konkursu.  

2. Organizator oraz osoby przez niego upoważnione zobowiązują się do 

przestrzegania zasady poufności dotyczącej otrzymanych w ramach Konkursu 

„Rybnicki biznesplan”, dokumentów, danych osobowych i innych informacji oraz 

zobowiązują się nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba, że za pisemną 

zgodą uczestnika Konkursu.  

3. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu 

Konkursu z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji 

wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

http://www.edukacja.rybnik.eu/
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§ 6. Przepisy końcowe 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

www.edukacja.rybnik.eu.  

2. Regulamin może ulec zmianom, a zmiany będą obowiązywać z chwilą 

upublicznienia zmian na stronie internetowej organizatora Konkursu 

www.edukacja.rybnik.eu. Organizator poinformuje uczestników o zmianie 

regulaminu poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną.  

3. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia poszczególnych 

etapów konkursu bez podania przyczyny, zobowiązując się niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie uczestników konkursu.  

4. Nadesłane biznesplany nie będą odsyłane ich nadawcom. 

 


