REGULAMIN KONKURSU EUD „Kosmiczna ekonomia”

1. Informacje ogólne:
1.1. Konkurs edukacyjny „Kosmiczna ekonomia” organizowany jest dla studentów
Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.
1.2. Bohaterem konkursu jest EKOSMOŚ – przybysz z obcej planety, który przypadkowo
wylądował na dachu EUD i aby powrócić do domu, potrzebuje pomocy jego studentów.
1.3. Zadaniem uczestników konkursu jest pomoc Ekosmosiowi w zdobyciu pieniędzy na
kosmiczne paliwo, dzięki czemu będzie mógł powrócić na swoją planetę.

2. Szczegóły konkursu:
2.1. Przed uczestnikami konkursu stoją trzy zadania:
Etap I: wyjaśnienie Ekosmosiowi tego, w jaki sposób może uzyskać paliwo, zatankować
swój pojazd i odlecieć do domu (na jego planecie nie są znane pojęcia pieniądza,
zarabiania, oszczędzania czy kupowania, które obowiązują na Ziemi)
Etap II: wskazanie trzech typowych, ziemskich zawodów, jakie mógłby wykonywać
Ekosmoś, aby zarobić na paliwo do swojego statku kosmicznego oraz uzasadnienie
swojego wyboru, w tym wskazanie jakie atuty Ekosmosia będą jego przewagą
konkurencyjną na rynku pracy w wybranych zawodach
Etap III: zaproponowanie Ekosmosiowi dodatkowych inwestycji na rynku kapitałowym,
tj. sposobów pomnożenia zarobionej sumy pieniędzy, które pozwolą szybciej uzbierać
kwotę niezbędną do powrotu.
2.2. Swoje propozycje uczestnicy konkursu przedstawiają w formie pisemnej – komunikatu
skierowanego do Ekosmosia. UWAGA! Należy pamiętać, że nie zna on dobrze ludzkiej
mowy i trzeba zwracać się do niego prostym, zrozumiałym językiem.
2.3. Każdorazowo praca powinna mieć objętość nie większą niż 20 linijek tekstu. Należy
przygotować ją w edytorze tekstowym (MS Word lub OpenOffice.org; standardowe
marginesy, czcionka w rozmiarze nie mniejszym niż ‘10’).
2.4. Prace należy przesyłać, w terminie określonym w punkcie 3.3. Regulaminu Opiekunowi
konkursu na adres: konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl.

2.5. Opiekun konkursu zastrzega sobie prawo do nanoszenia formalnych modyfikacji
w pracach pisemnych oraz odrzucenia prac niezgodnych z tematem konkursu lub
netykietą.
2.6. Na każdym z etapów konkursu prace uczestników będą komentowane i oceniane przez
internautów (tylko zalogowanych), a przyznane w głosowaniu punkty będą zamieniane
na galony kosmicznego paliwa☺
2.7. Zadaniem uczestników konkursu będzie dyskusja z internautami i odpowiedzi na
zamieszczane komentarze – przekonanie internautów do oddania głosu właśnie na
swoją propozycję.

3. Przebieg konkursu i ważne terminy:
3.1. Czas trwania konkursu: od 15 kwietnia do 20 maja 2011 r.
3.2. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: 10 kwietnia 2011 r. (godz. 23.59)
3.3. Szczegółowy harmonogram publikacji prac:
Przesłanie prac konkursowych
Opiekunowi konkursu
Etap I

15 kwietnia (godz. 23.59)

Etap II

22 kwietnia (godz. 23.59)

Etap III

6 maja (godz. 23.59)

Prezentacja prac konkursowych,
dyskusja i głosowanie internautów
18 kwietnia (godz. 16.00)
– 26 kwietnia (godz. 23.59)
27 kwietnia (godz. 16.00)
– 5 maja (godz. 23.59)
9 maja (godz. 16.00)
– 17 maja (godz. 23.59)

3.4. Ocena prac przez Komisję konkursową: od 18 do 19 maja 2011 r.
3.5. Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie internetowej EUD: 20 maja 2011 r.
(godz. 16.00)

4. Ocena prac konkursowych:
4.1. W terminach określonych w punkcie 3.3. Regulaminu każdy internauta ma prawo do
opiniowania i komentowania przedstawionych przez uczestników propozycji oraz
(po uprzednim zalogowaniu) do głosowania na najlepsze z nich. Głosy internautów będą
zamieniane na galony kosmicznego paliwa.
4.2. Każdy zalogowany internauta może oddać codziennie swój głos na 3 propozycje,
przyznając im kolejno: 3 galony, 2 galony i 1 galon paliwa.
4.3. Oceny końcowej propozycji dokona Komisja konkursowa, uwzględniając:
•

tematykę, pomysłowość, klarowność komunikatu skierowanego do Ekosmosia, oraz
zgodność z wytycznymi (objętość komunikatu nie większa niż 20 linijek tekstu),

•

liczbę galonów paliwa przyznaną przez internautów,

•

komentarze i opinie internautów oraz odpowiedzi uczestników konkursu.

4.4. Efektem pracy Komisji konkursowej będzie wybór Pierwszego, Drugiego i Trzeciego
Ekonomicznego Doradcy Kosmicznego. Każdy ze zwycięzców otrzyma ekstra talon
paliwowy, dzięki któremu zatankuje statek kosmiczny do pełna i jego Ekosmoś będzie
mógł wrócić do domu ☺
4.5. Zwycięzcy konkursu zostaną też nagrodzeni bonami prezentowymi do wykorzystania
w salonach Empik o wartości:
•

Nagroda główna (za I miejsce): bon o wartości 500 zł

•

Nagroda za II miejsce: bon o wartości 300 zł

•

Nagroda za III miejsce: bon o wartości 200 zł

4.6. Sytuacje sporne i niejednoznaczne rozstrzygać będzie Komisja konkursowa.

5. Zasady zgłaszania uczestnictwa w konkursie:
5.1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl w terminie określonym w punkcie 3.2.
5.2. Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać:
•

wypełniony formularz zgłoszeniowy,

•

fotografię bądź awatara uczestnika konkursu,

5.3. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie warunki ujęte w pkt. 5.1-5.2 otrzymają pocztą
elektroniczną potwierdzenie przyjęcia pracy do konkursu.
5.4. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
prac na stronie EUD i ich późniejsze wykorzystanie w ramach działań informacyjnopromocyjnych EUD.

