REGULAMIN
Rejonowego Konkursu „Sprzedawca Roku 2017”

1.

Organizatorem Rejonowego Konkurs „Sprzedawca Roku 2017” jest Zespół Szkół
Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.

2.

Patronat nad Konkursem sprawuje POLITAN Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą przy ul.
Przemysłowej 13 w Rybniku.

3.

Konkurs odbędzie się 24.05.2017r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Szkolnej 1

4.

Celem konkursu jest:

- weryfikacja umiejętności uczniów kształcących się w kwalifikacji A.18-Prowadzenie
sprzedaży
- wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości
i prestiżu zawodowego
- umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń.
- promowanie uczniów zdolnych , ambitnych i przedsiębiorczych.
5.

Do konkursu można zgłaszać dwa zespoły dwuosobowe po jednym z Technikum
Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: sprzedawca

6.

Zgłoszenia do konkursu w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik)
należy przesłać na adres e-mail szkoły (szkola@ekonomik.wodzislaw.pl) w terminie do
29.04.2017r.

7.

Uczniowie biorący udział w konkursie powinni posiadać: legitymację szkolną, przybory
do pisania oraz fartuch ochronny.

8.

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu.

9.

Opłata za każdego uczestnika wynosi 10,00 zł i przeznaczona jest na poczęstunek dla
uczestnika i jego opiekuna.

10. Opłatę należy przesłać dnia 29 kwietnia 2017 roku na konto:
Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Ekonomicznych
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
numer konta: 38 8468 0000 0010 0047 4898 0001 (BS)

Prosimy o zbiorowe wpłaty z całej szkoły – jako wpłacającego prosimy wpisać dane
Państwa szkoły – w opisie przelewu prosimy wpisać koniecznie: „ Sprzedawca Roku”
11. Konkurs składa się z dwóch części- części teoretycznej i praktycznej.
12. W części teoretycznej uczestnicy konkursu rozwiązują przygotowany przez Organizatora
test składający się z 40 pytań. Maksymalna liczba punktów za test wynosi 40 punktów.
Czas trwania części teoretycznej 60 min.
13. W części praktycznej uczestnik konkursu musi wykazać się:
a/ umiejętnością obliczania cen sprzedaży towarów oraz organizacją stanowiska pracy
b/ umiejętnością obsługi kasy fiskalnej
c/ umiejętnością sporządzania dokumentacji handlowej
d/ znajomością znaków towarowych
Maksymalna liczba punktów za każdą umiejętność wynosi 20 punktów
14. Podstawowym kryterium oceny pracy uczestnika będzie ilość zdobytych punktów.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez uczestnika wynosi 120 punktów.
15. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku zawodników, o miejscu
zadecyduje test dodatkowy składający się z 10 pytań.
16. Zakłada się, że zdobywcy I, II i III miejsca nagrodzeni zostaną dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi sponsorowanymi przez Spółkę POLITAN, natomiast zdobywcy pozostałych
miejsc dyplomami.
17. Komisję Konkursowa powołuje Organizator w składzie 3 członków:
 nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych
 dwóch nauczycieli-opiekunów z innych szkół przybyłych na konkurs
18. Jedną z konkurencji oceniać będzie przedstawiciel Spółki POLITAN.
19. Prace będą sprawdzane przez członków Komisji.
20. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
21. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz.833) w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
przyznawania nagród oraz ogłoszenia wyników laureatów w Internecie.

