Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
ul. Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń

REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O EKONOMII SPOŁECZNEJ
Część 2 - FINAŁ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W finale uczestniczą 3 drużyny po 5 osób wyłonione w eliminacjach Etapu I konkursu.
2. W wyjątkowych przypadkach w składzie drużyny mogą brać udział inni uczniowie niż w
eliminacjach, jednak ich liczba nie może być większa niż dwie osoby.
3. Każdorazową zmianę w składzie drużyny lub dorosłego opiekuna biorących udział w finale (w
Części I i II) należy zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na adres
EkonomiaSpoleczna2018@gmail.com oraz w dniu finału.
4. Finał konkursu składa się z dwóch części.
1) Część I – finaliści w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych przygotowują
dokumentację związaną z przygotowaniem do założenia podmiotu ekonomii społecznej –
spółdzielni socjalnej. Adresem spółdzielni socjalnej dla każdej z grup finalistów jest adres
szkoły, którą reprezentują. Dane personalne zawarte w dokumentacji za wyjątkiem imienia i
nazwiska (np. adres zamieszkania, PESEL, w związku z ustawą o ochronie danych osobowych)
nie mogą być autentyczne. Dokumentacja tworzona jest w oparciu o materiały zamieszczone
na stronie Organizatora.
a) Posiadanie sporządzonej dokumentacji w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jest
warunkiem koniecznym udziału w części II finału. Trzy egzemplarze na czas trwania terenowej
gry miejskiej zostają do dyspozycji i oceny jurorów w siedzibie Organizatora,
b) Uczestnikami II części finału mogą być tylko osoby zawarte w dokumentacji. W
wyjątkowych przypadkach Organizator może odstąpić od tej zasady.
2) Część II – finaliści uczestniczą w terenowej grze miejskiej, której celem jest „założenie”
spółdzielni socjalnej w realnych warunkach. Uczestnicy wraz z przygotowaną dokumentacją
udają się do wskazanych instytucji w celu zarejestrowania podmiotu ekonomii społecznej –
spółdzielni socjalnej. W tym celu:
a) Wskazane instytucje dysponować będą wydzielonym stanowiskiem do obsługi uczestników
gry miejskiej,
b) Potwierdzeniem zrealizowania zadania w poszczególnych instytucjach jest prawidłowo
wypełniony odpowiedni formularz oraz załącznik (w sytuacjach gdzie to przewidziano) i
pieczątka instytucji,
c) Wykaz instytucji wraz z adresami uczestnicy otrzymają w dniu finału,
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d) Punktacja przyznawana będzie na podstawie oceny dokumentacji pod względem
merytorycznym i formalnym oraz uwag otrzymanych w trakcie realizowania zadań w
poszczególnych instytucjach,
e) W trakcie trwania terenowej gry miejskiej uczestnicy poruszają się tylko środkami
komunikacji miejskiej,
f) Organizator pokrywa koszty związane z korzystania ze środków komunikacji miejskiej w
trakcie trwania gry miejskiej,
g) Uczestnicy terenowej gry miejskiej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności
w trakcie jej przebiegu,
h) W trakcie trwania finału konkursu przewidziany jest posiłek dla wszystkich uczestników.
Wymagania dotyczące rodzaju posiłku (wegetariański/wegański/dietetyczny) należy zgłosić
Organizatorowi na 3 dni przed finałem konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
6. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe dla uczestników na czas terenowej gry miejskiej.
7. Organizator wraz z jurorami sporządzi protokół pokonkursowy stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu.
8. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu,
które nie będą jednak naruszały jego ogólnych zasad.
9. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w jego
harmonogramie, które wyniknęły z przyczyn od niego niezależnych.
10. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora.
11. Wszystkie prace konkursowe zostają u Organizatora.
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