
 

Regulamin projektu 

„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – VI edycja 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Projekt „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” – VI edycja (dalej: projekt) realizowany 

jest przez Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Wyższą Szkołę 

Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu (WSB-NLU), Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Nowym Sączu (PWSZ), Sądecką Izbę Gospodarczą, Stowarzyszenie na Rzecz 

Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu oraz Hotel Cluster (dalej: 

Organizatorzy). 

2. Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz Powiatu 

Nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział  

w projekcie. Projekt nie jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych. 

3. Czas trwania projektu: 23.11.2017-31.05.2018.  

4. Regulamin określa zakres realizacji projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie 

 

§ 2. Cel Projektu 

Celem głównym projektu jest popularyzacja wiedzy m.in. ekonomicznej, prawniczej, z zakresu 

mediacji, networkingu, social mediów oraz kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych. Cele szczegółowe obejmują propagowanie innowacyjnych metod 

nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form 

edukacji przedsiębiorczości. Realizacja projektu dowiedzie jak ważna jest przedsiębiorczość, jako 

kompetencja i jaka różnorodność działań jest z nią związana. 

 

§ 3. Zakres Projektu 

1. Projekt obejmuje następujące działania: 

1) konferencja inaugurująca projekt, 

2) „Akademia Przedsiębiorczości”   

3) konkurs pn. „Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu”,  

4) gala podsumowująca projekt. 

2. Konferencja inaugurująca projekt odbędzie się 23 listopada 2017 r. w Sali im. St. Małachowskiego 

Sądeckiego Ratusza. 

3. „Akademia Przedsiębiorczości” obejmuje: 

1) Wykłady z wiedzy ekonomicznej – mają formę otwartych zajęć teoretycznych prowadzonych 

przez nauczycieli akademickich z PWSZ oraz WSB-NLU. Wykłady odbywać się będą w soboty  

w WSB-NLU (Nowy Sącz, ul. Zielona 27, budynek C), zgodnie z ustalonym harmonogramem 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podczas wykładów sporządzane będą 

listy obecności. Uczniowie, którzy wezmą udział w przynajmniej jednym wykładzie, będą mieli 

możliwość zapisać się na wybrany moduł ćwiczeniowy. Tematyka wykładów: „Autoprezentacja, 

rozwój osobisty” oraz „Interakcja człowiek – komputer”, 



 

2) Moduły ćwiczeniowe - prowadzone będą przez nauczycieli akademickich i praktyków 

posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą. Każdy z modułów zostanie 

przeprowadzony w trzech, odrębnych terminach – decyduje kolejność zgłoszeń na platformie 

CloudA, do limitu miejsc określonych w lit. a-d. Do wybranych modułów mogą zostać 

dołączone krótkie filmiki wprowadzające do danej tematyki, które będą dostępne za 

pośrednictwem platformy CloudA. Moduły ćwiczeniowe odbywać się będą na terenie  

WSB-NLU oraz PWSZ zgodnie z ustalonym harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu i poniższymi założeniami: 

a) Moduł I „Prawo, biznes, życie” – miejsce realizacji: PWSZ, liczebność grupy: 30 osób, łączny 

limit miejsc: 90 

b) Moduł II „Inteligencja finansowa w praktyce” - miejsce realizacji: PWSZ, liczebność grupy: 

30 osób, łączny limit miejsc: 90 

c) Moduł III „Social media dla biznesu” - miejsce realizacji: WSB-NLU, liczebność grupy: 24 

osoby, łączny limit miejsc: 72 

d) Moduł IV „Wieczne spory! Czy tego chcesz?” - miejsce realizacji: WSB-NLU, liczebność 

grupy: 30 osób, łączny limit miejsc: 90 

3) Wizyty studyjne u przedsiębiorców – mają formę zamkniętych zajęć praktycznych 

prowadzonych przez przedsiębiorców. Wizyty odbywać się będą w firmach współpracujących 

w ramach projektu. Liczebność grupy studyjnej określają przedsiębiorcy. Harmonogram wizyt 

zostanie dostosowany do poszczególnych grup. Wizyty organizowane są z zachowaniem 

poniższych zasad: 

a) zapisy na wizyty studyjne odbywać się będą za pośrednictwem platformy CloudA, 

b) wizyty studyjne przeznaczone są dla uczniów, którzy wzięli udział w przynajmniej jednym 

wykładzie i przynajmniej dwóch modułach ćwiczeniowych, 

c) w jednej wizycie studyjnej może wziąć udział maksymalnie 20 osób z zastrzeżeniem, że  

z przyczyn techniczno-organizacyjnych przedsiębiorcy mogą ograniczyć liczebność grup, 

d) liczba grup studyjnych w ramach projektu uzależniona będzie od ostatecznych ustaleń 

organizatorów z przedsiębiorcami, informacja taka zostanie przekazana uczestnikom 

projektu przed uruchomieniem zapisów na wizyty studyjne na platformie CloudA, 

e) liczba osób dopuszczonych do wizyt studyjnych z poszczególnych szkół uzależniona będzie 

od liczby dostępnych miejsc u przedsiębiorców współpracujących z Organizatorami  

w ramach projektu i zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby osób uczestniczących  

w projekcie z poszczególnych szkół, 

f) Organizatorzy dopuszczają możliwość uczestnictwa przez jednego ucznia w więcej niż jednej 

wizycie studyjnej, przy założeniu, że pierwszeństwo w każdej wizycie studyjnej mają 

uczniowie, którzy nie uczestniczyli w żadnej lub uczestniczyli w mniejszej ilości takich wizyt, 

g) uczniowie, którzy zapisali się na wizyty studyjne, z uwzględnieniem zapisów lit. a-f, zostaną 

połączeni w grupy w obrębie ich szkoły macierzystej, 

h) na wizyty studyjne uczniowie jeżdżą z opiekunami grup uczniowskich wskazanymi przez 

dyrektora szkoły.  

4. Każdy z uczniów, biorących udział w „Akademii Przedsiębiorczości” jest zobowiązany do 

korzystania z bezpłatnej platformy CloudA, przygotowanej przez WSB-NLU.  Poprzez platformę 



 

będzie następowało potwierdzanie uczestnictwa w wykładach, zapisy na moduły ćwiczeniowe, 

potwierdzanie uczestnictwa w modułach ćwiczeniowych oraz przekazywanie komunikatów od 

Organizatorów. Sposób rejestracji na platformie CloudA opisany został w § 4 ust. 4 pkt 3). 

5. Uczniowie, którzy wezmą udział w przynajmniej jednym wykładzie oraz przynajmniej dwóch 

modułach ćwiczeniowych otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w „Akademii 

Przedsiębiorczości”. 

6. Zasady udziału w konkursie pn. „Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do 

Sukcesu” zostały określone odrębnym regulaminem. 

7. Termin i miejsce organizacji gali podsumowującej projekt zostanie podany z minimum 

miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej projektu, o której mowa w §1 ust. 6 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Do projektu mogą przystąpić szkoły ponadgimnazjalne z Nowego Sącza i Powiatu 

Nowosądeckiego na podstawie złożonej deklaracji zgodnie ze wzorem wg stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszego regulaminu.  

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. w biurze 

Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza  

(ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz). 

3. Do projektu mogą przystąpić uczniowie szkół, które złożyły deklarację, o której mowa w ust. 1. 

4. Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie jest: 

1) wypełnienie przez ucznia lub jego prawnego opiekuna (w przypadku uczniów 

niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego (wraz z załącznikami) stanowiącego załącznik  

nr 4 do niniejszego regulaminu. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie 

internetowej projektu. Podpisane formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie do dnia 

2 grudnia 2017 r. w biurze Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu 

Miasta Nowego Sącza (ul. Narutowicza 6, Nowy Sącz) lub podczas pierwszego wykładu, 

osobiście, pocztą lub za pośrednictwem szkoły, 

2) zapisywanie się na kolejne formy wsparcia/moduły ćwiczeniowe odbywa się za 

pośrednictwem platformy CloudA, do której link znajduje się na stronie internetowej 

projektu, o której mowa w §1 ust. 6 niniejszego regulaminu, 

3) w celu zapisania się na platformę CloudA, uczeń, który złożył dokumenty, o których mowa  

w pkt 1), wchodzi na stronę platformy CloudA, o której mowa w pkt 2) i w terminie do dnia  

8 grudnia 2017 r. zakłada konto postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na tej 

platformie. 

5. W ramach projektu zostanie przeprowadzona autoewaluacja w formie anonimowych badań 

ankietowych wśród uczniów biorących udział w projekcie. Za dostarczenie wypełnionych ankiet 

odpowiedzialni są opiekunowie grup uczniowskich, wskazani w deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu oraz harmonogramu wykładów  

i modułów ćwiczeniowych, o czym niezwłocznie poinformują na stronie internetowej projektu.  



 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – tak osobiste jak  

i majątkowe – wyrządzone osobom trzecim przez uczestników projektu tak w trakcie zajęć jak  

i w przerwie między zajęciami. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia jakiegokolwiek 

mienia należącego tak do innych uczestników jak i do podmiotów, na których terenie zajęcia są 

organizowane lub z którymi Organizatorzy współpracują. Uczestnik postępowania, który dopuścił 

się wyrządzenia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązany do jej 

naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu. 
 

 

 

 

Patronat honorowy:   

 

                

 

 
 
 
 
 

 

 

Organizatorzy projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 


