OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIZNES ZA MILION
Regulamin konkursu
I.

Cel konkursu
Celem konkursu jest inspiracja młodzieży szkół średnich do kreatywnego działania, promocja
i edukacja przedsiębiorczości i zarządzania.

II.

Organizator konkursu.
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

III.

Patronat
JM Rektor Politechniki Białostockiej.

IV.

Rodzaj konkursu: cykliczny.

V.

Zasięg konkursu: ogólnopolski.

VI.

Grupa docelowa: uczniowie klas maturalnych zamieszkali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

VII.

Przedmiot konkursu, wybór laureatów
1. Uczestnicy konkursu przygotowują jednoosobowo projekt przedsięwzięcia biznesowego
w dowolnej branży do maksymalnej wartości jednego miliona złotych.
2. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden projekt.
3. Terminy poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.milion.pb.edu.pl
4. Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie na specjalnym formularzu pobranym
ze strony internetowej konkursu www.milion.pb.edu.pl
5. Wypełniony w języku polskim formularz należy przesłać w wyznaczonym terminie w formie
elektronicznej na adres milion@pb.edu.pl

6. Oceny projektów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Skład Kapituły może być zwiększony o przedstawicieli
partnerów konkursu i ekspertów. Kapitułę powołuje Dziekan Wydziału Zarządzania
Politechniki Białostockiej.
7. W pierwszym etapie Kapituła dokona wyboru nie więcej niż 10 finalistów na podstawie
następujących kryteriów:
a/ oryginalność i kreatywność projektu,
b/ poprawność przyjętych założeń,
c/ merytoryczna jakość opracowania treści zawartych w formularzu.
8. W drugim etapie finaliści prezentują projekty przed Kapitułą.
Czas prezentacji 10 minut, formuła dowolna. Spośród finalistów Kapituła wyłoni 5 laureatów
tworząc wspólną listę rankingową na podstawie arkusza oceny stanowiącego integralny
załącznik do Regulaminu. W przypadku osób z tą samą pozycją na liście rankingowej
decyduje miejsce na liście rankingowej Przewodniczącego Kapituły. Kapituła wytypuje także
najlepszy projekt z rekomendacją do Nagrody Głównej Rektora Politechniki Białostockiej.
VIII.

Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymują indeksy na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów
stacjonarnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w roku, w którym zdali
egzamin maturalny. Przewiduje się możliwość ufundowania nagród specjalnych.
2. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów laureatów ogólnopolskiego konkursu
organizowanego przez Politechnikę Białostocką „BIZNES ZA MILION” jest:
a/ zapisanie się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji
Kandydatów,
b/ uregulowanie opłat związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
c/ złożenie kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem
dokumentu wystawionego przez organizatora konkursu.
3. Przewiduje się możliwość ufundowania nagród specjalnych.
4. Wręczenie indeksów i nagród odbędzie się podczas gali konkursu.

IX.

Własność intelektualna
1.

Prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Konkursu przysługują ich autorowi
z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy Konkursu zobowiążą się do przeniesienia na rzecz
organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji przysługujących im autorskich praw
majątkowych do wykorzystania fragmentów utworów zgłoszonych do Konkursu, służących
w celu promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

2.

W przypadku stwierdzenia plagiatu uczestnik Konkursu zostaje zdyskwalifikowany.

X.

Postanowienia Końcowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

2.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz zdjęć z
przebiegu Konkursu w mediach.

3.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz.926 ze zm.).

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, informacji
o uczestnikach konkursu oraz ich zdjęć.

5.

Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie internetowej www.milion.pb.edu.pl

6.

W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się ustawę Kodeks
Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014 poz. 121.

Osoby udzielające informacji o konkursie:
Dr Iwona Piekunko-Mantiuk Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
i.piekunko@pb.edu.pl
Krzysztof Połubiński Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
k.polubinski@pb.edu.pl tel. 85 746-74-64
Tomasz Trochimczuk Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
t.trochimczuk@pb.edu.pl tel.85 746-74-64

