
 

REGULAMIN  

DRUŻYNOWEGO KONKURSU 
TEAM – PROJECT 

 
organizowanego w ramach projektu „Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+ 
w sektorze Szkolnictwa Wyższego - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami Drużynowego Konkursu TEAM - PROJECT, zwanego dalej „Konkursem”, 

są Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Dział Wymiany 

i Współpracy Międzynarodowej, zwani dalej „Organizatorem”. 

2. W Konkursie mogą uczestniczyć studentki i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, zwani dalej „Uczestnikami”. 

3. Konkurs jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza 

z zakresu planowania, budżetowania i wdrażania projektów innowacyjnych oraz umiejętności 

i postawy proaktywne Uczestników. 

4. Konkurs współfinansowany jest z budżetu projektu „Digital Simulator for Entrepreneurial 

Finance FINANCEn_LAB” realizowanego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

w ramach Programu Erasmus+ w sektorze Szkolnictwa Wyższego - Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji 

cyfrowej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

1. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin określa cele, założenia oraz warunki realizacji Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

CELE I ZAŁOŻENIA  

1. Celem głównym Konkursu jest wzmocnienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych 

Uczestników w zakresie finasowania własnych projektów innowacyjnych z wykorzystaniem 

metody Start-up Lean Business Canvas oraz platformy e-learningowej FINANCEN_LAB Digital 

Simulator for Entrepreneurial Finance. 

2. Konkurs wspiera zachowania proaktywne, kreatywne i proprzedsiębiorcze Uczestników, 

nakierowany jest na:  



 

1) zwiększenie zainteresowania alternatywnymi źródłami finansowania projektów, m.in. 

finansowaniem społecznościowym, aniołami biznesu, venture capital, 

2) rozwój umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także wnioskowania 

ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną, 

3) wzmocnienie kompetencji w zakresie uczenia się z wykorzystaniem nowych technologii, 

w tym sztucznej inteligencji, 

4) zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku 

gospodarczym oraz rynku pracy, 

5) podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej 

rywalizacji. 

3. Założeniem Konkursu jest wspieranie ambitnych, kreatywnych i wyróżniających się wiedzą 

ekonomiczną studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI KONKURSU 

1. Konkurs realizowany jest w terminie od 27 stycznia do 10 marca 2023 roku. Przebiegać będzie 

z uwzględnieniem sześciu etapów: 

1) etap I - spotkanie otwierające: 27 stycznia 2023 roku, 

2) etap II - nadsyłanie Formularzy zgłoszeniowych: 27 – 31 stycznia 2023 roku, 

3) etap III - prace nad realizacją projektów Prac Konkursowych: 1 – 28 lutego 2023 roku, 

4) etap IV - nadsyłanie Prac Konkursowych: 1 – 2 marca 2023 roku, 

5) etap IV - praca Komisji Konkursowej i wyłonienie Laureatów: 1 – 9 marca 2023 roku, 

6) etap V - Gala Finałowa, ogłoszenie wyników i nagrodzenie Laureatów: 10 marca 2023 roku. 

2. W toku prac nad realizacją projektów konkursowych Uczestnicy będą mogli dwukrotnie 

skorzystać z konsultacji z ekspertami zasiadającymi w Komisji Konkursowej. Spotkania 

odbywać będą się w formule on-line na platformie Teams, w dniach 6 i 13 lutego 2023 roku, 

w godzinach od 15.00 do 17.00 w każdym podanym dniu. 

§ 4 

PROCES REKRUTACJI I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier UJK w Kielcach pod adresem 

www.abk.ujk.edu.pl w zakładce Aktualności.  



 

2. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Akademickiego Biura 

Karier UJK w Kielcach: abk@ujk.edu.pl. 

3. Złożenie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

4. Konkurs ma charakter współzawodnictwa drużynowego, zgłaszane Zespoły Konkursowe mogą 

liczyć nie więcej niż cztery osoby. 

4. Uczestnicy w Zespołach Konkursowych opracowują własne projekty Prac Konkursowych 

z zastosowaniem metody Lean Start-up Business Canvas oraz platformy e-learningowej 

FINANCEN_LAB Digital Simulator for Entrepreneurial Finance. 

5. Metodologię Lean Start-up Business Canvas oraz funkcjonowanie platformy FINANCEN_LAB 

Digital Simulator for Entrepreneurial Finance Uczestnicy poznają podczas I etapu Konkursu, 

tj. na spotkaniu otwierającym.  

6. Jeden Zespół Konkursowy może złożyć nie więcej niż jeden projekt Pracy Konkursowej. 

7. Prace Konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Akademickiego Biura Karier 

UJK w Kielcach: abk@ujk.edu.pl, wpisując w tytule nazwę konkursu, a w treści maila imiona 

i nazwiska członków Zespołu Konkursowego.   

8. Przesłanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora, iż jest ona 

wynikiem samodzielnej pracy, nie narusza praw autorskich podmiotów trzecich zarówno 

w zakresie merytorycznym, jak i wykorzystanych narzędzi do jej opracowania oraz została 

wykonana bez naruszenia prawa polskiego i prawa innych państw, a Uczestnicy ponoszą wobec 

Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich. 

§ 5 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Oceny Prac Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez kierownika 

Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w porozumieniu 

z kierownikiem projektu „Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB” 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest honorowy. Czas pracy i zasady głosowania 

wyznacza Przewodniczący Komisji, wybrany spośród jej członków. 

3. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach niejawnych. Sekretarz Komisji z każdego 

posiedzenia sporządza protokół. 

4. Komisja Konkursowa wyłoni trzy zwycięskie Zespoły Konkursowe, którym przyzna nagrody I, II 

i III stopnia. 
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5. Decyzje Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier UJK 

w Kielcach pod adresem www.abk.ujk.edu.pl w zakładce Aktualności. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie 

jego trwania. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie 

www.abk.ujk.edu.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa. 

4. W sprawach wątpliwości związanych z interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora są wiążące dla Uczestników. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 

 


