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Część 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza 

Chechlińskiego w Łodzi Wydział Ekonomii w Kaliszu. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie z klas maturalnych z terenu Kalisza, powiatu 

kaliskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu pleszewskiego i powiatu tureckiego. 

4. Konkurs obejmuje dwa etapy: eliminacje i finał. 

5. Pytania konkursowe będą miały charakter testu wielokrotnego wyboru. 

6. Oceny testów dokona Jury Konkursowe powołane przez Organizatora Konkursu spośród 

pracowników naukowo-dydaktycznych. 

 

Część 2. Eliminacje 

 

1. Zgłoszenia Uczestników będą przyjmowane w szkołach do 29 stycznia 2019r. Szkoły do tego dnia 

najpóźniej zgłaszają swój udział w Konkursie oraz liczbę Uczestników. Zgłoszenia przyjmowane 

są mailowo na adres: kalisz@wsfi.pl  

2. Eliminacje odbędą się w macierzystej szkole (dalej: szkole) Uczestnika Konkursu. 

3. Termin eliminacji ustali dyrektor szkoły, przy czym termin ten musi się zawierać  

w okresie 5-8 lutego 2019r. Termin eliminacji zgłaszany jest Organizatorowi Konkursu. 

4. Liczba uczestników eliminacji nie jest ograniczona. 

5. Organizator Konkursu dostarczy do szkół odpowiednią liczbę testów konkursowych. 

6. Po zakończeniu eliminacji szkoły odeślą wypełnione testy konkursowe na adres korespondencyjny 

WSFiI w Łodzi: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi, ul. Walerego Wróblewskiego 

18/801, 93-578 Łódź w terminie do 3 dni po przeprowadzeniu eliminacji.  

7. Każdy test zostanie oceniony przez Jury Konkursowe. W wyniku oceny Jury wytypuje do etapu 

finałowego maksymalnie 12 najlepszych Uczestników z każdej szkoły.  

8. Wyniki prac Jury zostaną ogłoszone nie później niż 19 lutego 2019r. 

9. Wyniki zostaną wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich szkół, których uczniowie brali udział 

w Konkursie oraz zamieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 

 

Część 3. Finał 

 

1. Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Wydziału Ekonomii w Kaliszu Wyższej Szkoły Finansów 

i Informatyki, tj. w Kaliszu, ul. Widok 96a (budynek IV Liceum Ogólnokształcącego). 

2. Finał Konkursu odbędzie się w piątek 1 marca 2019 r. Dokładna godzina finału zostanie podana po 

ogłoszeniu wyników eliminacji. 

3. W finale mogą wziąć udział jedynie Uczestnicy wytypowani przez Jury konkursowe. 

4. Wyniki finału zostaną ogłoszone w tym samym dniu. 

5. W wyniku oceny testów finałowych Jury ogłosi jedną listę rankingową.  
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6. Jeśli lista rankingowa nie wskaże jednoznacznie zwycięzców (indywidualnych pierwszych 5 miejsc 

w rankingu), pomiędzy Uczestnikami z najwyższą punktacją zostanie rozegrana dogrywka. 

 

Część 4. Nagrody 

 

1. Trzy pierwsze osoby z najwyższymi wynikami z listy rankingowej ogłoszonej przez Jury po etapie 

finałowym otrzyma następujące nagrody rzeczowe:  
 

1 miejsce: Tytuł Mistrza Przedsiębiorczości Maturzystów 2019 w Kaliszu  

oraz głośnik JBL Charge 4; 

2 miejsce: słuchawki bezprzewodowe SONY; 

3 miejsce: powerbank XIAOMI 20000 mAh. 
 

Trójka laureatów otrzyma również Certyfikat uprawniający do zwolnienia z opłaty czesnego przez 

6 miesięcy w pierwszym roku studiów w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. 

Janusza Chechlińskiego w Łodzi. 

2. Wszyscy Uczestnicy etapu finałowego zostaną zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej w Wyższej Szkole 

Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi oraz uzyskają Certyfikat 

uprawniający do zmniejszenia opłaty czesnego o 50% przez pierwsze 4 miesiące nauki. 

3. Szkoła, której pięciu najlepszych uczniów zdobędzie łącznie największą liczbę punktów w etapie 

finałowym, otrzyma w nagrodę laptop 15 cali o wartości ok. 3000zł brutto. W przypadku, gdy 

Uczestnicy z dwóch lub więcej szkół uzyskają tę samą liczbę punktów to wygrywa szkoła, z której 

do finału zakwalifikowało się więcej uczniów. Jeśli są dwie lub więcej szkół z najwyższą liczbą 

uczniów to spośród nich wygrywa szkoła, której najlepszy uczeń jest wyżej w rankingu finałowym. 

4. Nauczyciel ucznia - Laureata 1 miejsca - otrzyma pisemne podziękowania, tytuł Mistrza w 

Nauczaniu Przedsiębiorczości 2019 oraz pamiątkowy upominek 


