
ZARZĄDZENIE NR 13 /2022 

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 

 z dnia 13 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się VIII edycję Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”. 

2. Konkurs ma charakter edukacyjno-naukowy, a jego celem jest kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych 

oraz młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych, a także promocja nauki, 

przedsiębiorczości i innowacyjności. 

3. Ustala się Regulamin Konkursu określony w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

1.  Ogłoszenie o Konkursie podaje się do wiadomości publicznej w następujący sposób: 

1) na stronie internetowej www.tarnow.pl/biznes; 

2) w mediach społecznościowych, fanpage „Biznes w Tarnowie”; profil na portalu 

LinkedIn, pn.: „Biznes w Tarnowie”; 

3) poprzez newsletter „Biznes w Tarnowie”;  

4) poprzez „SMS Biznes”. 

2. Ogłoszenie Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr  13/2022 

Prezydenta Miasta Tarnowa  

z dnia 13 stycznia 2022  r. 

 

REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU 

„Tarnowski Junior Biznesu” 

§ 1.  

Organizator 

1. Organizatorem VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” jest Prezydent Miasta Tarnowa. 

2. Obsługę techniczną oraz nadzór merytoryczny nad przebiegiem Konkursu sprawuje Wydział 

Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

§ 2.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior 

Biznesu”, zwany w dalszej części „Konkursem”. 

2. Konkurs ma charakter edukacyjno-naukowy, a jego celem jest kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych oraz 

młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych, a także promocja nauki, 

przedsiębiorczości i innowacyjności. 

3. W związku z Uchwałą Nr LIV/497/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 października  

2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 w Tarnowie – Rokiem Jana Szczepanika, tematyka 

VIII edycji Konkursu, związana jest z Janem Szczepanikiem, jego życiem i osiągnięciami. 

 

§ 3. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkołę lub zespół szkół, 

działające na terenie miasta Tarnowa. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole wyższej, należy przez to rozumieć każdą szkołę 

wyższą działającą na terenie miasta Tarnowa. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o innej jednostce oświatowej należy przez to rozumieć jednostki 

działające na terenie Miasta Tarnowa, tj.: Pałac Młodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, 

Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno - Terapeutyczną, Bursę Międzyszkolną.  

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koordynatorze, należy przez to rozumieć nauczyciela, 

nauczyciela akademickiego lub wykładowcę, albo każdą  inną osobę odpowiedzialną za nadzór 

nad przygotowaniem prac konkursowych, z ramienia danej jednostki. 

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zespole Konkursowym, należy przez to rozumieć grupę 

uczniów ze szkoły, szkoły wyższej lub innej jednostki oświatowej, liczącą 2 osoby  

i reprezentującą w/w jednostki w VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”. Każda 

jednostka, wymieniona w ust. 1-3, może wystawić maksymalnie 3 Zespoły Konkursowe. 

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o uczestniku Konkursu należy przez to rozumieć Zespoły 

Konkursowe, reprezentujące szkoły ponadpodstawowe, szkoły wyższe oraz młodzież  

i wychowanków innych jednostek oświatowych. 

 

§ 4.  

Zgłoszenia 

1. Każda szkoła, szkoła wyższa lub inna jednostka oświatowa, która chce wziąć udział w Konkursie, 

wyznacza Koordynatora Konkursu, który jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem, przez 

cały czas trwania Konkursu. Koordynator pełni również funkcję opiekuna wszystkich Zespołów 

Konkursowych z danej jednostki, wymienionej w § 3, ust. 1-3. 



2. Aby zarejestrować w Konkursie szkołę, szkołę wyższą lub inną jednostkę oświatową, należy 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik Nr 1, do niniejszego Regulaminu oraz 

przesłać jego podpisany skan na adres: m.pawlowski@umt.tarnow.pl, w terminie do 15 marca 

2022 r. 

3. Koordynator zobowiązany jest przekazać Organizatorowi, na adres poczty e-mail: 

m.pawlowski@umt.tarnow.pl skan podpisanych i wypełnionych zgłoszeń wszystkich Zespołów  

Konkursowych, z danej szkoły/szkoły wyższej/innej jednostki oświatowej. 

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 muszą zostać przesłane do dnia 15 marca 2022 r.  

i powinny zawierać, dla każdego członka Zespołu Konkursowego: 

1) Zgodę opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej, wchodzącej  

w skład Zespołu Konkursowego, na udział w pracach Zespołu Konkursowego – stanowiącą 

Załącznik Nr 2, do niniejszego Regulaminu; 

2) Oświadczenie dotyczące praw autorskich – stanowiące Załącznik Nr 3, do niniejszego 

Regulaminu; 

3) Oświadczenie ws. udzielenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na 

publikację wizerunku, każdego z Uczestników wchodzącego w skład Zespołu Konkursowego 

– stanowiące Załącznik Nr 4, do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5. 

Kategorie konkursu i jego przebieg 

1. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje szkoły, szkoły wyższe oraz inne jednostki oświatowe z terenu 

miasta Tarnowa i odbywa się w dwóch kategoriach: 

1) I kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych 

jednostek oświatowych. 

2) II kategoria: studenci szkół wyższych. 

2. Każdy Zespół Konkursowy przygotowuje pracę konkursową we własnym zakresie. 

3. W związku z § 2 ust. 3, praca konkursowa musi dotyczyć osiągnięć i wynalazków Jana 

Szczepanika i przedstawiać ewolucję jednego z jego pomysłów lub wynalazków, od momentu 

powstania, po jego wykorzystanie w najnowszych technologiach funkcjonujących współcześnie.  

4. Praca konkursowa powinna składać się z tytułu, części praktycznej i części teoretycznej: 

1) część praktyczna powinna być przygotowana w formie (do wyboru): modelu, makiety, 

doświadczenia, pokazu, urządzenia automatycznego, urządzenia mechanicznego, urządzenia 

elektronicznego, projektu badawczego lub dowolnej kombinacji tych elementów, itp.; 

2) część teoretyczna stanowi uzupełnienie części praktycznej i obejmuje wyjaśnienie 

prezentowanej części praktycznej (tzn. wyjaśnienie zasady działania i sposobu wykonania 

wybranej formy pracy konkursowej, przedstawienie procesów, praw i zjawisk fizycznych, 

zachodzących podczas wykonywania doświadczeń, omówienie modelu, makiety, urządzenia, 

itp.). 

5. Zarówno część praktyczna, jak i teoretyczna muszą być dodatkowo uzupełnione maksymalnie  

3-minutowym materiałem wideo, przedstawiającym projekt, który następnie zostanie 

opublikowany w sieci Internet i poddany ocenie Internautów.  

6. Film, o którym mowa w ust. 5 można udostępnić Organizatorowi Konkursu, za pośrednictwem 

portalu www.wetransfer.com, gdzie jako adresata przesyłanego pliku należy wpisać adres e-mail: 

m.pawlowski@umt.tarnow.pl. Film może być również dostarczony, na przenośnym nośniku 

danych, do siedziby Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów 

(pok. 1) 

7. Prace konkursowe, o których mowa w §5 ust. 4 i 5, należy składać w Tarnowskim Centrum 

Przedsiębiorczości, ul. Wałowa 10, pok. 1 (parter), w terminie do dnia 15 marca 2022 r. 

8. Prace konkursowe, o których mowa w §5 ust. 4 i 5 zostaną poddane ocenie Jury, które wytypuje 

po 3 Zespoły Konkursowe (w każdej z kategorii), które przejdą do finałowego etapu Konkursu. 

9. Finał Konkursu polega na publicznej prezentacji 6 prac konkursowych (po 3 z każdej kategorii), 

które przeszły do finału. 

10. Jury po wysłuchaniu prezentacji udaje się na obrady, gdzie dokonuje wyboru laureatów.  

mailto:m.pawlowski@umt.tarnow.pl
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11. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu  

publicznych prezentacji, podczas Gali Konkursu, w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości 

(Sala Lustrzana), ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów, w terminie wskazanym przez Organizatora.  

12. Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na publiczną prezentację pomysłów konkursowych przed 

Jury, zostanie ona przeprowadzona zdalnie, za pomocą platformy Zoom.   

13. W przypadku gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie Gali Konkursu, 

ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pomocą platformy Zoom. Wyniki zostaną 

opublikowane również w kanałach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa. 

14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13, odbiór nagród będzie odbywał się osobiście, po 

wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przy  

ul. Wałowej 10 (pok. 1), w godz. 07
30

-18
00

, w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 

§ 6.  

Uczestnicy 

1. Praca konkursowa musi mieć charakter zespołowy. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego/przedstawiciela 

ustawowego osoby niepełnoletniej, na uczestnictwo w Konkursie. Wzór Zgody stanowi Załącznik 

Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu,  

w szczególności do prowadzenia rekrutacji, korespondencji, ogłoszenia wyników, publikowania 

listy zwycięzców wraz z ich fotografiami, na miejskiej stronie internetowej oraz w wybranych 

mediach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na publikację wizerunku, 

stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 7.  

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy, wchodzący w skład Zespołów Konkursowych, zobowiązują się do przestrzegania 

terminów określonych w Regulaminie Konkursu.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu. O ewentualnym odwołaniu Konkursu 

Organizator poinformuje Koordynatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. 

4. Organizator może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody, o przyznaniu nagród równorzędnych  

oraz o przyznaniu dodatkowych nagród niepieniężnych. 

5. W przypadku wykrycia plagiatów, prób manipulowania głosami w głosowaniu internetowym oraz 

innych nieetycznych postaw i zachowań, Zespół Konkursowy może zostać wykluczony  

z Konkursu decyzją Jury, od której nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 8.  

Ocena prac konkursowych 

1. Ocena prac konkursowych w głosowaniu internetowym, w celu przyznania nagrody Internautów, 

odbywa się poprzez głosowanie za pośrednictwem formularza Google, zamieszczonego  

w kanałach informacyjnych Gminy Miasta Tarnowa, tj.: www.tarnow.pl/biznes; Facebook 

„Biznes w Tarnowie” i „Mój Tarnów”; Linkedin „Biznes w Tarnowie”, itp.  

2. Oceny prac konkursowych dokonuje cztero-osobowe Jury, powołane przez Organizatora. 

3. Każdy członek Jury dokonuje odrębnej oceny. 

4. Podczas obrad Jury podejmuje decyzje, które są protokołowane. Protokół jest podpisywany przez 

wszystkich członków Jury.  

5. Od decyzji Jury nie  przysługuje odwołanie. 
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§ 9.  

Nagrody dla uczestników Konkursu 

1. Laureat Konkursu, tj. Zespół Konkursowy, w każdej z kategorii, otrzymuje nagrody ufundowane 

przez Organizatora Konkursu: 

1) I miejsce: 4 000 zł (po 2 000 zł na członka Zespołu Konkursowego); 

2) II miejsce: 3 000 zł (po 1 500 zł na członka Zespołu Konkursowego); 

3) III miejsce: 2 000 zł (po 1 000 zł na członka Zespołu Konkursowego). 

15. Zwycięzca głosowania internetowego otrzymuje nagrodę rzeczową, ufundowaną przez 

Organizatora Konkursu.  

16. Wszyscy uczestnicy Konkursu, wchodzący w skład Zespołów Konkursowych, jak też 

Koordynatorzy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

17. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Konkursu, za wyjątkiem sytuacji, 

o której mowa w §5 ust. 13 i 14. 

 

§ 10.  

Prawa autorskie 

1. Prawa autorskie do zgłoszonych prac konkursowych zachowują uczestnicy Konkursu. 

2. Organizator Konkursu ma prawo do dysponowania materiałami związanymi z pracą konkursową, 

w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocyjnych. Oświadczenie dotyczące praw 

autorskich stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

3. Zgłoszone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

 

§ 11. 

     Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem VIII Edycji Konkursu „Tarnowski 

Junior Biznesu” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

stosowne przepisy prawa. 

2. Sprawy sporne wynikające z niniejszego Regulaminu VIII Edycji Konkursu „Tarnowski Junior 

Biznesu” rozstrzygane będą polubownie, a w przeciwnym razie będą rozpoznawane przez Sąd 

właściwy dla Organizatora Konkursu. 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Regulaminu VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ / INNEJ JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ/SZKOŁY 

WYŻSZEJ (niewłaściwe skreślić) 

do VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Szkoła/ inna jednostka oświatowa/szkoła wyższa:      ------------------------------------------------- 

                                                                        (nazwa, adres, adres e-mail, nr telefonu) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dyrektor Szkoły/D Jednostki Oświatowej/Rektor Uczelni Wyższej:    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      (Imię i nazwisko) 

 

Koordynator: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     (imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, przedmiot nauczania) 

 

Zespoły Konkursowe:  

 

1. Zespół Konkursowy Nr 1w składzie: ---------------------------------------------------------------

          

                                            (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Podpisy członków Zespołu: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



2.  Zespół Konkursowy Nr 2 w składzie: --------------------------------------------------------------

   
                                 (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

       Podpisy członków Zespołu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Zespół Konkursowy Nr 3 w składzie: --------------------------------------------------------------

         
                           (imiona i nazwiska, wiek, klasa/-y/kierunek/rok studiów, tytuł pracy) 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     Podpisy członków Zespołu: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                        

(Podpis Dyrektora Szkoły/ innej jednostki oświatowej, Rektora Szkoły Wyższej) 

 

 _________________________________ 

(Miejscowość, data)  



Załącznik Nr 2  

do Regulaminu VIII  edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Oświadczenie  

opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej 

 

Ja ________________________________________________________________________________ 

        (imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ______________________________________________________________________ 

(pełny adres) 

 

jako opiekun prawny/przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na udział  

w przedsięwzięciu organizowanym przez Prezydenta Miasta  Tarnowa, pn.: VIII edycja Konkursu 

„Tarnowski Junior Biznesu”,  

 

przez niepełnoletniego/nią____________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

zam. _____________________________________________________________________________ 

(pełny adres) 

 

 

__________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/  

       przedstawiciela ustawowego) 

 

 

_________________________________ 

(Miejscowość, data)  

 

 



Załącznik Nr 3 

do Regulaminu VIII  edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

  

Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Zespół Konkursowy oświadcza, że: 

1. Praca jest naszym samodzielnym i oryginalnym utworem, w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 ze zm.). 

2. Organizator Konkursu ma prawo do nieodpłatnego dysponowania materiałami związanymi  

z pracą konkursową oraz zachowania prawa autorskich nagrań wideo w celach promocyjnych.  

                         

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

                                                (Czytelne podpisy uczestników członków Zespołu Konkursowego) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/  

przedstawiciela ustawowego) 

 

 

________________________ 

(Miejscowość, data)  



Załącznik Nr 4  

do Regulaminu VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), w związku z udziałem  

w VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą  

w Tarnowie, przy ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów. Szczegóły na stronie internetowej 

http://tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO.  

 

Zgoda na publikację wizerunku 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka w formie  nagrania wideo, przez Urząd Miasta Tarnowa, w związku z przeprowadzeniem 

VIII edycji Konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”.  

 

 

____________________________________________________________ 

                                                        (Czytelne podpisy uczestników członków Zespołu Konkursowego) 

 

 

_____________________________________________ 

(Czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

przedstawiciela ustawowego) 

 

_____________________________________________ 

 (Miejscowość, data) 
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