Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach
40-358 Katowice, ul. Hallera 60
tel./fax. 32 2569934 , 322569291

email: sekretariat@zshkatowice.pl

Konkurs “Mój Monopol”
Monopol to rynek, na którym dany produkt oferuje tylko jedno przedsiębiorstwo. W dzisiejszym świecie
można podobno kupić już wszystko, ale czy na pewno?
Jako szkoła kształcąca przyszłych handlowców, księgarzy i sprzedawców zapraszamy do udziału w konkursie.
Cele konkursu:
 propagowanie innowacyjnych usług rozwojowych oraz narzędzi wspierających ich skuteczność
i efektywność;
 pobudzanie twórczego myślenia;
 rozwijanie kompetencji kluczowych;
 uwrażliwienie na problemy codziennego życia.
Adresaci konkursu:
uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w województwie śląskim.
Tematyka konkursu:
zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu towaru lub usługi którego/której jeszcze nie ma na rynku.
Może być to pomysł abstrakcyjny.
Forma konkursowa:
forma przedstawienia projektu jest dowolna (grafika, animacja, rycina, schemat), wymagany jest krótki opis
pomysłu. Praca musi być wykonana samodzielnie.
Czas trwania konkursu:
2.02.2021 - 15.03.2021
Zgłaszanie prac konkursowych:
warunkiem udziału w konkursie jest:
 dostarczenie właściwie opisanej pracy konkursowejprace mają być podpisane wg wzoru nazwisko_imię
autora pracy_sp100_katowice
 dołączenie skanu zgody opiekuna prawnego ucznia (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2)
na adres email:biblioteka@zshkatowice.pl;
Kryteria oceny prac konkursowych:
 jury konkursu oceniać będzie indywidualne ikreatywne podejście do zadania, oryginalnośćprzedstawionych
treści;


rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury są ostateczne.

Nagrody:
Wyróżnieni uczniowie i ich nauczyciele otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizator: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach.
Sponsor nagród: GK Rail ConsultingSp. z o.o.
Projekty proszę składać drogą elektroniczną do dnia 15.03.2021r. na adres email:biblioteka@zshkatowice.pl w tytule
wpisując „Mój monopol”. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Dnia Otwartego Zespołu Szkół
Handlowych im. B. Prusa w Katowicach. Zwycięzcy zostaną również poinformowani pocztą elektroniczną.
Technikum nr 5 w Katowicach. Zawody: technik handlowiec, technik księgarstwa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3: Zawód: sprzedawca
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3: Zawody: technik handlowiec, technik księgarstwa
Kursy Kwalifikacyjne: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży, HAN.02. Prowadzenie działań handlowych, HAN.03. Prowadzenie działalności
informacyjno-bibliograficznej

