Katowice, 30 stycznia 2017

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

NA TEMAT ETAPÓW KONKURSU
NA PODSTAWIE REGULAMINU

Uczestnictwo w konkursie Młodzieżowy Lider Biznesu 2017 jest równoznaczne z zaakceptowaniem
Regulaminu dostępnego na www.mlb.gwsh.pl. Zgodnie z regulaminem uczestnikami Konkursu mogą
zostać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów M. Żory, M. Jastrzębie-Zdrój, M. Rybnik,
powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego, nie mogą nimi zostać zwycięzcy poprzednich
edycji Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Nagrody wręczone zostaną po zakończeniu trzeciego
etapu.

Ramy czasowe (§ 7 Regulaminu)
1. Ramy czasowe Konkursu w roku szkolnym 2016/2017:
a) pierwszy etap Konkursu (będący jednocześnie zgłoszeniem do Konkursu) – test –
rozpocznie się 30 stycznia 2017 r. i zakończy 12 lutego 2017 r.– dostępny będzie dla
Uczestników 2 pełne tygodnie,
b) drugi etap Konkursu – rozpocznie się 20 lutego 2017 r. i zakończy 19 marca 2017 r.
c) ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz przedstawienie listy Uczestników
zakwalifikowanych do trzeciego etapu – do 31 marca 2017 r.
d) 13 kwietnia 2017 r. – przeprowadzenie trzeciego etapu, wyłonienie „Młodzieżowego
Lidera Biznesu”, wręczenie nagród.

Przebieg konkursu (§ 9 Regulaminu)
1. Konkurs składa się z trzech etapów.
2. W etapach od pierwszego do trzeciego maksymalnie można uzyskać 120 punktów:
a) 30 punktów za pierwszy etap,
b) 30 punktów za drugi etap,
c) 60 punktów za trzeci etap.
2.1. Punkty w poszczególnych etapach są sumowane.
3. Liczba Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do poszczególnych etapów:
a) Brak limitu osób w pierwszym etapie,
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b) 12 osób w drugim etapie na każdym obszarze terytorialnym,
c) 8 osób w trzecim etapie w sumie ze wszystkich obszarów terytorialnych.
4. Pierwszy etap Konkursu:
4.1. Uczestnicy, którzy zarejestrują się w Konkursie na stronie www.mlb.gwsh.pl, rozwiązują test
jednokrotnego wyboru z zakresu zagadnień, jakie znajdują się w Załączniku Nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Dodatkowo Załącznik Nr 1 zawiera wykaz literatury, na podstawie której przygotowany
zostanie test oraz pytania konkursowe.
4.2. Liczba pytań: 30, za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 pkt, za niepoprawną -1 pkt, zaś
za brak odpowiedzi 0 pkt.
4.3. Czas podstawowy trwania testu to 30 minut. Jedno pytanie wyświetlane jest przez jedną minutę.
4.4. Nie ma możliwości przerwania testu i powrotu do niego w innym terminie.
4.5. Kilkukrotne wypełnienie testu przez Uczestnika skutkuje wykluczeniem z konkursu.
4.6. Uczestnik w pierwszym etapie może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
4.7. 12 osób z najwyższą punktacją z każdego obszaru terytorialnego przechodzi do drugiego etapu.
4.8. Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w pkt 4.7, jest przekroczona ze względu na uzyskanie
tej samej ilości punktów przez Uczestników to do drugiego etapu przechodzą Uczestnicy, którzy
rozwiązali test najszybciej.
4.9. Osoby z kolejnych miejsc wpisywane są na listę rezerwową i w przypadku rezygnacji z udziału w
drugim etapie osób z listy podstawowej, również kwalifikują się do udziału w drugim etapie.
4.10. Lista Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronach
internetowych www.mlb.gwsh.pl oraz www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, natomiast pełne wyniki
pierwszego etapu będą dostępne w biurze Organizatora.
5. Drugi etap Konkursu:
5.1. Uczestnicy, zakwalifikowani do drugiego etapu, najpóźniej 20 lutego 2017 r. otrzymują drogą emailową temat oraz wytyczne dotyczące przygotowania pracy projektowej.
5.2. Uczestnicy mają do wyboru cztery obszary tematyczne, w ramach których tworzą pracę
projektową, tj:
a) infrastruktura,
b) gospodarka,
c) społeczeństwo,
d) środowisko.
5.3. Uczestnicy, którzy po pierwszym etapie znajdują się na liście rezerwowej, również najpóźniej 20
lutego 2017 r. otrzymują drogą e-mailową temat oraz wytyczne dotyczące przygotowania pracy
projektowej, jednak z zastrzeżeniem, że udział w drugim etapie możliwy będzie dopiero po rezygnacji
Uczestników z listy podstawowej.
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5.4. Najpóźniej do 19 marca 2017 r. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu składają prace
projektowe w wersji elektronicznej (e-mailem na adres mlb@zorig.zory.pl oraz zorig_mlb@wp.pl)
5.5. W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe przekazane po wskazanym przez Organizatora
terminie.
5.6. W Konkursie nie wezmą udziału prace projektowe, które zostały już nagrodzone albo wyróżnione
w innych konkursach.
5.7. Uczestnicy muszą być autorami swoich prac projektowych.
5.8. Przekazane Organizatorowi prace projektowe muszą być oryginalne i spełniać wymogi
indywidualności działań twórczych Uczestnika oraz nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw
zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób
trzecich.
5.9. Prace projektowe w wersji elektronicznej zostają przekazane Członkom Komisji Konkursowej w
terminie do 4 dni od ostatecznej daty składania prac projektowych przez Uczestników.
5.10. Trzech Członków Komisji Konkursowej indywidualnie ocenia każdy projekt. Ocena projektu
polega na przyznaniu punktów (w zaokrągleniu do 1 pkt) za następujące elementy:
a) diagnoza potrzeb – 0-1 pkt
b) uzasadnienie potrzeb oraz powiązanie z regionem – 0-6 pkt
c) przedstawienie rozwiązania problemu – 0-3 pkt
d) uzasadnienie pomysłu, plusy i minusy, korzyści, problemy w realizacji – 0-6 pkt
e) realność rozwiązania – 0-3 pkt
f) możliwości rozwoju idei w regionie – 0-3 pkt
g) prezentacja multimedialna – 0-8 pkt
Przewodniczący Komisji sumuje wszystkie trzy oceny otrzymane od poszczególnych Członków Komisji
Konkursowej. Uczestnik w drugim etapie może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
5.11. Osiem osób z najwyższą punktacją łączną z pierwszego i drugiego etapu, przechodzi do
trzeciego etapu.
5.12. Jeżeli liczba Uczestników, o których mowa w pkt 5.11, jest przekroczona ze względu na
uzyskanie tej samej ilości punktów to o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Konkursowej, który ocenia prace projektowe osób, które uzyskały tą samą
liczbę punktów w dwóch etapach.
5.13. Osoby z kolejnych miejsc wpisywane są na listę rezerwową i w przypadku rezygnacji z udziału w
trzecim etapie osób z listy podstawowej, również kwalifikują się do udziału w trzecim etapie.
5.14. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie opublikowana na stronach
internetowych www.mlb.gwsh.pl oraz www.zorig.zory.pl w zakładce MLB, zaś pełne wyniki drugiego
etapu będą dostępne w biurze Organizatora.
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6. Trzeci etap Konkursu:
6.1. Część I:
a) Wyłonieni z drugiego etapu Uczestnicy prezentują swoje prace projektowe przed Komisją
Konkursową oraz zgromadzoną publicznością w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Organizatora. Forma prezentacji dowolna. Czas trwania – do 10 minut.
b) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia prezentację w skali od 0 do 6 (w zaokrągleniu
do 1 punktu). Ocenie podlega umiejętność publicznego wystąpienia i zaprezentowania
swojego autorskiego pomysłu, zdolność do przekonania odbiorcy do słuszności przyjętych
założeń projektowych oraz forma prezentacji.
c) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej (najniższa i najwyższa) są odrzucane,
natomiast pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
d) Po wysłuchaniu wszystkich ośmiu prezentacji Komisja Konkursowa podaje punktację.
6.2. Część II:
a) Uczestnicy odpowiadają na pytania w trzech seriach. Pytania są otwarte.
b) W pierwszej serii wszyscy Uczestnicy otrzymują takie samo pytanie za 3 punkty – zadanie
obliczeniowe.
c) W drugiej serii Uczestnik losuje pytanie za 3 punkty – pytanie teoretyczne.
d) W trzeciej serii Uczestnik losuje pytanie za 3 punkty – pytanie praktyczne.
e) Każdy Członek Komisji Konkursowej ocenia odpowiedzi każdego Uczestnika w
poszczególnych seriach, przyznając za każde pytanie punkty w skali od 0 do 3 w zaokrągleniu
do 1 punktu.
f) Dwie skrajne oceny Członków Komisji Konkursowej za każde pytanie (najniższa i najwyższa)
są odrzucane, zaś pozostałe 4 sumowane i dodawane do punktacji Uczestnika.
g) Czas przygotowania pisemnej odpowiedzi na pytanie obliczeniowe to 10 minut.
h) W drugiej i trzeciej serii, po wylosowaniu pytania Uczestnik ma maksymalnie 3 minuty na
odpowiedź.
6.3. Uczestnik w trzecim etapie może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
6.4. Kolejność, w jakiej Uczestnicy w części I prezentują prace projektowe: pierwszy przedstawia
pracę Uczestnik, który uzyskał najmniejszą łączną liczbę punktów w pierwszym i drugim etapie,
natomiast ostatni prezentuje pracę Uczestnik z najwyższą liczbą punktów. W części II w obu seriach
pytań Uczestnicy odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej wg nazwisk.
6.5. Komisja Konkursowa sumuje punkty z wszystkich etapów i przyznaje miejsca od pierwszego do
ósmego.
6.6. W przypadku tej samej liczby punktów, Uczestnicy odpowiadają na dodatkowe pytania z puli
pytań praktycznych.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
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