
Regulamin Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2015 

1. W Konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2014 mogą wziąć 

udział wszystkie szkoły, których nauczyciele zgłosili się do udziału w programie 

„Przedsiębiorczość”. 

2. Organizatorem Konkursu IDEA 2015 jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

3. Celem Konkursu IDEA jest wyłonienie najaktywniejszych szkół gimnazjalnych, które 

łączą zdobywanie wiedzy z podejmowanym przez uczniów działaniem (społecznym, 

edukacyjnym, biznesowym itp.) kształtującym i rozwijającym umiejętności niezbędne 

do funkcjonowania w dorosłym życiu, np. przedsiębiorczość, komunikatywność. 

4. Do udziału w Konkursie IDEA 2015 można zgłaszać projekty uczniowskie 

zrealizowane w roku szkolnym 2014/2015 do dnia 30.04.2015r.  

5. Wszystkie działania związane ze zgłaszaniem przedsięwzięć do konkursu należy 

wykonywać za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości w zakładce „Przedsiębiorczość” do dnia 30.04.2015r. 

6. Projekty zgłoszone do Konkursu oceniać będzie specjalnie w tym celu powołana 

Komisja, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele władz oświatowych, placówek 

doskonalenia nauczycieli oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

7. Konkurs przebiega w II etapach. 

8. W I etapie brana jest pod uwagę aktywność szkoły mierzona przez liczbę oddanych 

głosów na zgłoszone przedsięwzięcie. Głosowanie internautów odbywać się będzie 

w dniach 01.05 – 08.05.2015r.  

9. Do II etapu kwalifikuje się 20 zespołów. Pierwszych dziesięć zespołów otrzymuje 

punkty dodatkowe. Odpowiednio zespół, który zajmie pierwsze miejsce 10p., drugie 

miejsce 9p., dziesiąte miejsce 1p. 

10. W II etapie oceniana będzie informacja o zrealizowanych w szkole przedsięwzięciach. 

Jury przyznawać będzie punkty za: 

- innowacyjność, 

- rezultaty, 

- współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

- zasięg, 

- ocenę przygotowanej informacji o przedsięwzięciu. 

11. W każdym z kryteriów Juror może przyznać 10 pkt., łącznie za projekt można 

maksymalnie przyznać 50 pkt. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości w zakładce „Przedsiębiorczość” 25.05.2015r. 

13. Decyzje Jury są ostateczne. 

14. Dla laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania do regulaminu zmian, o których 

powiadomią uczestników na stronie internetowej programu. 

 

 


