Regulamin konkursu
ODKRYWAMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu "ODKRYWAMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ", zwanego dalej Konkursem jest
Fundacja Praktyków Biznesu mająca swoją siedzibę przy ul. Powstańców 24N/3. 05-091 Ząbki.
2. Obsługę administracyjno - organizacyjną Konkursu zapewnia Fundacja Praktyków Biznesu.
4. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Magazyn Polski Instalator wydawany przez Expert Media Sp. z
o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa.
§2
CEL KONKURSU
1. Głównym celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o energooszczędności, promocja rozwiązań
energooszczędnych oraz pobudzanie młodych ludzi do aktywnego poszukiwania innowacyjnych sposobów
oszczędzania energii.
2. Realizacja celu następuje poprzez:
I. propagowanie oraz promowanie energooszczędności w zakresie:
a) rozwoju badań rynkowych
b) poszukiwania i wdrażania nowych technologii,
c) opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług lub rozwoju określonych
funkcjonalności
d) testowania i wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania;
II. współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu.
3. Proces oceny zgłoszeń konkursowych w Konkursie wyłoni studentów i absolwentów, którzy mają innowacyjne
pomysły na badania w zakresie odkrywania nowych przestrzeni do rozwoju energooszczędności.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1.

Do Konkursu mogą przystąpić studenci dowolnych kierunków studiów oraz absolwenci, którzy ukończyli
uczelnię wyższą nie wcześniej niż w 2014 roku.

2.

Konkurs jest inicjatywą ogólnopolską i mogą do niego przystąpić studenci i absolwenci państwowych i
niepaństwowych uczelni wyższych z całego kraju.
§4
KRYTERIA OCENY

1. Prace konkursowe oceniane będą przez 2 członków Komisji wskazanych przez Przewodniczącego Komisji.
2. Wybór oceniających będzie dokonywany na podstawie tematu pracy konkursowej i obszaru badawczego.
3. Każde z ocenianych zagadnień będzie oceniane wg skali 0-5, przy czym 0 oznacza kryterium nie spełnione, 5
kryterium spełnione w stopniu bardzo dobrym.

4. Ocenie będą podlegały następujące kwestie:
a)

zgodność tematyki pracy z tematyką konkursu "ODKRYWAMY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ",

b)

przejrzysta i logiczna struktura pracy,

c)

uzasadnienie tematu i jego znaczenie w rozwoju badań nad energooszczędnością,

d)

znaczenie prognozowanych wyników badań dla rozwoju energooszczędności,

e)

właściwy dobór próby badawczej/przedmiotu badania dla uzyskania zaplanowanych rezultatów

f)

realne oszacowanie budżetu projektu badawczego,

g)

adekwatność szacowanych nadkładów finansowych, organizacyjnych technologicznych do wartości

badawczych (obrony tezy),

przewidywanych wyników badania.
§5
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Od uczestników konkursu wymagane jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i
przesłanie go drogą elektroniczna na adres Fundacji : biuro@praktycybiznesu.org

2. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie Fundacji http://praktycybiznesu.org/akademia-kariery/
.
§6
TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU ORAZ
SPOSÓB PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
1.

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych rozpocznie się 4 marca 2016 r. i będzie trwał do 30
kwietnia 2016 r.

2.

Formularze zgłoszeniowe oraz prace konkursowe (projekty badawcze) należy przesyłać na adres Fundacji
drogą elektroniczną: biuro@praktycybiznesu.org.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas konferencji: II FORUM WYKONAWCY, która będzie miała
miejsce 12 maja 2016 r w Zamek Topacz, Ślęza k. Wrocławia.

4.

Laureaci konkursu otrzymają bezpłatne bilety wstępu na konferencję.

5.

Za datę złożenia pracy konkursowej uważa się datę wpływu kompletnego projektu badawczego do siedziby
Fundacji drogą elektroniczną na adresy podane w § 6 p. 2.

6.

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i pozostaną w siedzibie Fundacji.

7. Prace konkursowe składa się w języku polskim.
§7
SKŁAD KOMISJI OCENIAJĄCEJ NADESŁANE PROJEKTY BADAWCZE:
1.

Mariusz Prokopczuk – Członek Zarządu Fundacji Praktyków Biznesu - Przewodniczący Komisji

2.

Joanna Jankowska – Redaktor Naczelna Magazynu Polski Instalator

3.

Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów I Importerów Urządzeń Grzewczych
§8
ZASADY OCENIANIA

1.

Każda z prac konkursowych oceniana jest przez 2 Członków Komisji wskazanych przez Przewodniczącego
Komisji konkursowej. Członkowie komisji przyznają punkty pracom konkursowym zgodnie z merytorycznymi
kryteriami oceniania projektów badawczych.

2.

Ostateczny wynik oceny pracy konkursowej stanowi suma punktów przyznanych przez 2 członków komisji.

3.

Decyzje Komisji dotyczące prawidłowości zgłoszeń oraz listy laureatów są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu.

4.

Komisja po zakończeniu Konkursu ma prawo do prezentowania wyników Konkursu przed uczestnikami,
instytucjami zewnętrznymi oraz mediami.
§9
OCENA WNIOSKÓW

1.

Ocena prac konkursowych składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

2.

Ocena formalna dokonywana jest przez Przewodniczącego Komisji, który ma prawo skierować pracę
konkursową do uzupełnienia. Czas uzupełnienia braków formalnych nie może przekroczyć 5 dni.

3.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez 2 Członków Komisji, których wskazuje Przewodniczący Komisji.
Ocena dokonywana jest zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w § 4.
§ 10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłaszane podczas Konferencji II Forum Wykonawcy, również tu zostaną
wręczone nagrody.
2.

Lista

Laureatów

zostanie

podana

do

wiadomości

publicznej

na

stronach

internetowych

www.praktycybiznesu.org, www.forumwykonawcy.pl
3.

Laureaci konkursu otrzymają oficjalne zaproszenie do udziału w konferencji II Forum Wykonawcy.
§ 12
NAGRODY

1. Laureaci Konkursu otrzymują następujące nagrody:
I miejsce – płatny, 3 miesięczny staż w uzgodnionej firmie z branży lub 3000 netto stypendium,
II miejsce – wizyta w zakładzie produkcyjnym w firmie będącej partnerem II Forum Wykonawcy,
III miejsce – wizyta w zakładzie produkcyjnym w firmie będącej partnerem II Forum Wykonawcy,
dyplomy dla wyróżnionych oraz inne nagrody ufundowane przez Partnerów II Forum Wykonawcy.
2. W przypadku wyboru nagrody pieniężnej Laureatowi Konkursu wypłacona zostanie kwota netto, po potrąceniu
należnego zryczałtowanego podatku dochodowego.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

Prace konkursowe są przechowywane w siedzibie Fundacji Praktyków Biznesu przez okres 1 roku od
zakończenia Konkursu.
Informacje zawarte w pracach konkursowych oraz dane teleadresowe uczestników Konkursu będą
wykorzystane w celach promocyjnych.
Po zakończeniu Konkursu organizator bez zgody uczestnika Konkursu nie będzie wykorzystywał ani
udostępniał osobom trzecim informacji zawartych we wnioskach konkursowych, które nie zostały
nagrodzone lub wyróżnione.
Administratorem danych osobowych Konkursu jest Fundacja Praktyków Biznesu z siedzibą przy ul.
Powstańców 24N/3, 05-091 Ząbki..

