"Funplus" Obchodno Simulačná súťaž- Zadanie
Ponúkame atraktívnu medzinárodnú súťaž pre študentov stredných škôl. Celý
ERASMUS projekt je podporovaný zo zdrojov EU a bude uskutočnený pod záštitou
komisára EU pre vzdelávanie, šport, mládež a kultúru Tibora Navracsicsa

Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je, aby študenti cez simulačný program vedeli vyskúšať svoje
vedomosti z pozícií vrcholného manažéra, aby vedeli rozhodovať v krízových
obchodných situáciach a koniec koncov aby vyskúšali, aká je tímová práca pri
manažovaní hospodárských záležitostí.

Súťažiaci
Na súťaž sa môžu prihlásiť jedine stredoškolský študenti z Maďarska, Slovenska a
Rumunska. Na súťaži sa prezentujú trojčlenné skupiny.

Komunikačný jazyk
Na súťaži je možné vybrať nasledovné jazyky: anglický, slovenský, maďarský a
rumunský. Vo finále je zabezpečený preklad jazykov.

1-2. kolo súťaže
Prvé dve kolá budú online a zúčastniť sa môžu iba študenti zo slovenska.
Postupujúci študenti už budú merať svoje zručnosti na medzištátnej úrovni a to už
osobne so študentami z ostatných krajín.
Podľa počtu registrovaných skupín budeme realizovať štátné kolo, možno že
budeme mať viaceré kolá. Po uzavretí registrácie uvedieme termíny jednotlivých
kôl. Cez e-mail Vás budeme informovať.

Termín a miesto pre finále
Finále bude v Budapešti v termíne medzi 19.05-21.05.2017. Skupina, ktorá sa
dostane do finále bude mať všetky náklady (doprava, ubytovanie, strava) hradené z
projektu.
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Suťaž je bezplatná pre študentov stredných škôl zo Slovenska, Maďarska a
Rumunska.

Technické požiadavky súťaže
Každá skupina musí mať jeden laptop, nemusí byť velmi moderný a silný, simulačný
software nebude treba nainštalovať, bude to dostupný online cez vyhladávač.
Prístup na internet bude potrebný.

Termín na registráciu
Registrácia je možná do 30.04.2017
Maďarský jazyk:

http://teachplus.eu/hu/form-hu/

Rumunský jazyk:

http://teachplus.eu/sk/form-sk/

Slovenský jazyk:

http://teachplus.eu/ro/form-ro/

Registrovať je možné ibaz cez hore uvedené linky. (poštou a cez e-mail to nie je
možné)

Pravidlá súťaže
Bude to tímová práca, vedenie spoločnosti. Prostredníctvom simulačného softwaru
budú musieť vykonávať strategické rozhodnutia v oblastiach: stratégia, financie,
HR, marketing, obstarávanie, odbyt, logistika. Budú riešiť obchodné vzťahy
v neustále zmenených trhových podmienkach. Jednotlivé tímy budú tvoriť
manažment podniku, a všetky tímy budú súbežne riešiť vyskytujúce sa problémy za
svoju spoločnosť. Vytvorené podniky si budú na trhu nazvájom konkurovať a
súťažiť. Trh bude mať 6 členov = 6 podnikov (spoločností) Hlavným meradlom
úspešného podnikania bude zisk, takže na základe dosiahnutého zisku budú
vyhotovené jednotlivé postupujúce skupiny do ďaľších kôl. Po vyhotovení
aktuálneho kola budú všetky skupiny informované cez e-mail. Do finále postupujú
najlepšie hospodáriace podniky zo Slovenska, Rumunska a Maďarska.
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