
 

Regulamin projektu 

„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” imienia Carla Mengera – IX edycja 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

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

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

Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (PWSZ),  Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk 

Akademickich „ORION” w Nowym Sączu (dalej: Organizatorzy). 

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

Powiatu Nowosądeckiego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących 

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

3. Czas trwania projektu: 24.04.2021-25.05.2021. 

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

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Do komunikacji pomiędzy Organizatorami a uczestnikami projektu służy platforma Cloud 

Academy™. 

7. Wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania dotyczące Projektu znajdują się na www.wsb-

nlu.edu.pl/pl/wlacz-myslenie-postaw-na-przedsiebiorczosc. 

 

§ 2. Cel Projektu 

Celami głównymi projektu są: 

 popularyzacja wiedzy biznesowej; 

 kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych 

 promocja lokalnych przedsiębiorstw.  

Cele szczegółowe obejmują propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz 

inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości.  

 

§ 3. Zakres Projektu 

1. Projekt obejmuje działania zgodnie z harmonogramem IX edycji: 

1) 24.03 – 18.04 2021 - rejestracja uczestników 

2) 19.04.2021 - nadanie haseł dostępowych do platformy Cloud Academy™ 

3) 20.04.2021 - wykład 1 (PWSZ) na platformie CloudA™ 

4) 27.04.2021, godz. 18:00 - wykład 2 (WSB-NLU) na platformie CloudA™ 

5) 11.05.2021 - grywalizacja realizowana w formule Hekatonu na platformie CloudA™ 

6) 12-14.05.2021 - przesłanie przez wybranych Team Leader'ów filmów prezentacyjnych do oceny 

konkursowej. 
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2. Inauguracja projektu wraz z wykładem inauguracyjnym odbędzie się na platformie Cloud 

Academy™ w dniu 20.04.2021 roku. Po inauguracji uczestnicy otrzymają szczegółowy 

harmonogram  IX edycji „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.” 

3. Wykład o tematyce marketingowej w formie otwartych zajęć teoretyczno-praktycznych 

prowadzonych przez nauczycieli akademickich z WSB-NLU. Wykład odbędzie się w dniu 

27.04.2021 na platformie Cloud Academy™. 

4. Konkurs realizowany w formule Hekatonu obejmuje jednorazowe 5 godzinne spotkanie online na 

platformie CloudA™. 

1) Podczas konkursu rywalizować między sobą będą 6 osobowe zespoły, które będą opracowywały 

koncepcję marketingową dla firm prezentujących swoje przedsiębiorstwa w projekcie.  

2) Tworzenie zespołów odbędzie się podczas networkingu i będzie polegało na samodzielnym 

zgłoszeniu zespołu składającego się z 5 osób oraz 1 Team Leadera W przypadku braku 

odpowiedniej ilości osób w grupie o jej wielkości decyduje Organizator. 

3) Przez cały czas trwania grywalizacji uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę mentorów. 

4) Harmonogram konkursu: 

a) 15:00 – 15:30 – networking 

b) 15:30 – 15:45 – prezentacja tematyki zadania 

c) 15:45 – 19:30 – realizacja zadania 

d) 19:30 – 20:00 – zakończenie Hekatonu wraz z podsumowaniem 

5. Kwalifikacja punktowa projektu: 

a) 5 pkt – udział w wykładzie inauguracyjnym oraz poprawne zalogowanie się do platformy 

CloudA™ 

b) 5 pkt – wypełnienie ankiety ex ante 

c) Max 15 pkt – przygotowanie eseju inspirowanego wykładem inauguracyjnym (nr 1) w 

wielkości od 2500 do 5000 znaków (maksymalny termin dołączenia eseju do CloudA™ - 

27.04.2021) 

d) 5 pkt – udział w wykładzie (nr 2) o tematyce marketingowej 

e) Max 15 pkt – przygotowanie eseju inspirowanego wykładem o tematyce marketingowej 

(maksymalny termin dołączenia eseju do CloudA – 04.05.2021) 

f) 10 pkt – udział w konkursie Hekaton 

g) Max 40 pkt –ocena wykonania zadania wystawiona prze wystawców 

h) 5 pkt – wypełnienie ankiety ex post 

6. Maksymalna ilość otrzymanych punktów – 100. 

7. Każdy z uczestników, biorących udział w Projekcie jest zobowiązany do korzystania z bezpłatnej 

platformy CloudA™, przygotowanej przez WSB-NLU.  Poprzez platformę będzie następowało 

potwierdzanie uczestnictwa w wykładach,  wypełnianie ankiet oraz przekazywanie komunikatów 

od Organizatorów.  

 

 

 



 

§ 4. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

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

Powiatu Nowosądeckiego na podstawie złożonej Deklaracji przystąpienia szkoły do projektu 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie szkoły 

następuje z inicjatywy nauczyciela. Zgłoszenie musi być zaakceptowane przez dyrektora szkoły.  

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, należy złożyć w Biurze Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU do 

dnia 20.04.2021 r.* - Nowy Sącz, ul. Zielona 27, pok. 023C (decyduje data wpływu deklaracji) 

*istnieje możliwość wysłania skanu deklaracji na adres mailowy marketing@wsb-nlu.edu.pl. 

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 załącznikiem) stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. Formularz dostępny jest na www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wlacz-myslenie-postaw-na-

przedsiebiorczosc do dnia 20.04.2021 r. 

2) złożenie podpisanej papierowej wersji Deklaracji przystąpienia szkoły do projektu (w 

przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego) do dnia 

20.04.2021 r. 

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów uczestnik zostanie skreślony z listy. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformują na 

www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wlacz-myslenie-postaw-na-przedsiebiorczosc. 

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. 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia szkoły do projektu 
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy 
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