
  

 

 

Regulamin konkursu 

„Mieleckie Mistrzostwa Menedżerskie” 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Mielcu oraz Revas sp. z o.o. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów 
i techników. 

2. Terytorialny zasięg konkursu: miasto Mielec. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Konkurs realizowany jest z wykorzystaniem symulacji biznesowych Revas: Biuro 

podróży. 

 II. Cele Konkursu  

1. Celem konkursu „Mieleckie Mistrzostwa Menedżerskie” jest wykształcenie postaw 
przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział 
w przedsięwzięciu poprzez: 

 wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwem; 

 wzrost zainteresowania uczniów ekonomią i przedsiębiorczością; 
 rozwój wybranych kompetencji kluczowych (m.in. umiejętności pracy w zespole, 

rozwiązywania problemów, stosowania technologii informatycznych). 
2. Celem konkursu jest również wzrost wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania gier 

symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.  

III Organizacja Konkursu 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych: liceów 
i techników z Mielca. 

2. Konkurs składa się z 2 etapów: 
 Etap I – zapoznanie się uczestników konkursu z zasadami gry symulacyjnej Biuro 

podróży – przez Internet: 
 link do instrukcji obsługi: https://www.revas.pl/wp-

content/themes/enfold/instrukcje%20obslugi/Biuro%20podrozy%20Instrukcja
%20gracz.pdf  

 link do kanału na Youtube z video-instrukcjami: 
https://www.youtube.com/channel/UCpICB_2o13Ll2PVhrMrHHrA  

 Etap II - rozgrywka finałowa – 9 maja 2019 w Mielcu podczas Jubileuszowego X 
Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. O miejscu rozgrywki finałowej uczestnicy 
zostaną poinformowani. 
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IV. Rekrutacja do Konkursu 

1. Każda szkoła zgłasza jeden zespół 3-osobowy (dwóch uczniów i nauczyciel). 
2. Warunkiem zakwalifikowania szkoły do konkursu jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez dyrekcję szkoły oraz nauczyciela i uczniów, a 
następnie przesłanie w wersji elektronicznej (skan) na adres e-mail 
d.zdonek@ckp.edu.pl 

3. Zgłoszenia zespołów konkursowych przyjmowane będą do 15 marca  2019 r. 
4. Drogą elektroniczną (e-mail) 18 marca br. opiekunowie zespołów otrzymują informację 

o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu. 
5. Po zgłoszeniu się szkoły do konkursu, szkoła zobowiązana jest uczestniczyć 

w rozgrywce finałowej 9 maja 2019.   

V. Przebieg Konkursu 

Etap I – zapoznanie się uczestników konkursu z zasadami gry symulacyjnej  
 
Etap II – rozgrywka finałowa (Mielec) 
 

1. Czas trwania rozgrywki finałowej: 1 dzień: 9 maja 2019. 
2. Rozgrywka finałowa będzie oparta na symulacji biznesowej Revas: Biuro podróży. 
3. Szczegółowy harmonogram rund: 

 
Opis Godzina: od Godzina: do 

Rejestracja 08:30 09:00 

Runda 1 09:00 09:45 

Runda 2 09:45 11:00 

Runda 3 11:00 12:30 

Runda 4 12:30 13:30 

Przerwa 13:30 14:00 

Runda 5 14:00 15:00 

Wyniki/rozdanie nagród 15:00 16:00 

 
4. Każda runda będzie poprzedzona krótkim wprowadzeniem/wyjaśnieniem 

prowadzącego rundę do jej przebiegu. 
5. Zespoły będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.  
6. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki 

finałowej oraz zostaną wręczone nagrody. 
7. W trakcie trwania finału Organizator zapewnia uczestnikom konkursu wyżywienie. 
8. Organizator nie zapewnia dojazdu zespołów na miejsce rozgrywki finałowej.  
 

VI. Nagrody  

Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody (lista nagród – 
w opracowaniu przez organizatora). 

 


