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Regulamin 
 §1 

Informacje ogólne 

1. Celem konkursu „H&K” jest zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu sprzedawcy/ 

kasjera/ handlowcy/ przedstawiciela handlowego i dostarczenie dodatkowej wiedzy 

ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede 

wszystkim w zakresie handlu. Cel ten realizowany będzie drogą współzawodnictwa  

i współpracy oraz konkursów tematycznych wykonywania zadań koniecznych  

z zastosowaniem wiedzy praktycznej.  

2. Konkurs organizowany jest z okazji: 

1) Dnia Handlowca przypadającego 2 lutego, 

2) Światowego Dnia Konsumenta zwanego też Światowym Dniem Praw Konsumenta 

(World Consumer Rights Day, WCRD) – międzynarodowego święta obchodzonego 

corocznie 15 marca. 

3. Grupą docelową uczestników konkursu są uczniowie technikum handlowego oraz 

zasadniczej szkoły zawodowej uczący się w zawodzie sprzedawca w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie w roku szkolnym 2014 

/2015.  

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.    

5. Partnerem w organizacji konkursu jest Ochotniczy Hufiec Pracy w Wieruszowie.  

6. Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu są: Barbara 

Howis, Wioletta Żywioł. 

7. Pytania, rozwiązane zadania oraz inne informacje związane z konkursem prosimy 

kierować na adres: handlowiecikonsument@gazeta.pl 

§2  

Zapisy do konkursu 

1. Uczniowie zgłaszają swój udział organizatorkom konkursu oraz pracownikom OHP-u do 

dnia 22.01.2015 roku. 

2. W pierwszych trzech etapach uczestniczą wszyscy zgłoszeni uczniowie i uczennice. 

3. W etapie czwartym i ewentualnie piątym (dogrywka w przypadku takiej samej liczby 

punktów we wcześniejszych etapach) uczestniczy 6 osób z największą liczbą punktów 

zdobytych łącznie w trzech wcześniejszych etapach. 

§3  

Przebieg konkursu 

1. Konkurs to pięciostopniowe zawody, których poziom trudności rośnie z każdym etapem. 

2. Etap I zostanie przeprowadzany  na sali konferencyjnej PZP Szkoły w dniu 26.01.2015  

o godzinie 11.45. Uczestnicy będą rozwiązywać test przygotowany przez Organizatorów. 

Czas trwania konkursu to 60 minut. Rywalizacja odbywać się będzie przed Komisją  

(3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. Test składać się będzie z 50 pytań z 

jedną prawidłową odpowiedzią. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie uczeń otrzyma 

1 punkt. Nie ma punktów ujemnych. Pytania w tym etapie związane będą z obchodzonym 
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2 lutego Dniem Handlowca i dotyczyć będą praw, obowiązków i ciekawostek z pracy 

handlowca. Test odzwierciedlać będzie zagadnienia sprawdzane podczas pisemnej części 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sprzedawców.  

3. Etap II polegać będzie na wykonywaniu zadań umieszczonych na stronie Szkoły 

(www.zsp.wieruszow.pl), dla osób chętnych. Zadania mogą rozwiązywać uczniowie  

w maksymalnie 3 osobowych grupach. Uczniowie w grupy łączą się sami. Liczba 

punktów zdobytych w każdym zadaniu doliczana jest każdej osobie oddzielnie.   

4. Etap III zostanie przeprowadzony na sali konferencyjnej PZP Szkoły w dniu 16.03.2015 

o godzinie 11.45. Uczestnicy będą rozwiązywać test przygotowany przez Organizatorów. 

czas trwania: 45 minut. Rywalizacja odbywać się będzie przed Komisją (3-osobową) 

wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. Test składać się będzie z 40 pytań z jedną 

prawidłową odpowiedzią. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie uczeń otrzyma  

1 punkt. Nie ma punktów ujemnych. Pytania w tym etapie związane będą z obchodzonym 

15 marca Światowego Dnia Konsumenta i dotyczyć będą praw i obowiązków konsumenta 

na rynku dóbr i usług. 

5. Etap IV przeprowadzony będzie w pracowni sprzedaży (sala 3 PZP) w dniu 30.03.2015  

o godzinie 11.45. Do tego etapu zakwalifikowanych zostanie 6 osób z największą liczbą 

punktów zdobytych w dotychczasowych etapach. Uczestnicy będą mieli za zadanie  

w praktyce przeprowadzić rozmowę sprzedażową oraz wykonać zadanie adekwatne do 

części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sprzedawców.  

W przypadku gdy po tym etapie nie będzie można wyłonić laureatów zmagań 

konkursowych przeprowadzony będzie etap V – dogrywka z wykonaniem zadania 

wskazanego przez komisję.   

§4  

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy nie przewidują przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, 

którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do 

rywalizacji w zaplanowanych terminach. 

2. Nagroda dla wszystkich uczestników: zdobycie nowej wiedzy lub utrwalenie już 

posiadanej – bezcenne. 

3. Dla trzech osób z największą liczbą punktów – dyplomy i nagrody książkowe, rzeczowe 

oraz cząstkowe oceny „celujące” w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015  

z przedmiotów zawodowych. Ponadto dodatkowe „nagrody niespodzianki” pozyskane  

w trakcie trwania konkursu.  

 

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu konkursowych zadań! 

Organizatorzy 


