"Funplus Középiskolai Üzleti Szimulációs Verseny" kiírása
Az Európai Uniós ERAMUS+ forrásból támogatott TEACH projekt keretében
nemzetközi tanulmányi versenyt hirdetünk középiskolás diákok részére. A verseny
fővédnöke Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért
és sportért felelős tagja.

A verseny célja
A verseny célja, hogy a diákok üzleti szimuláció keretében kipróbálják magukat
cégvezetőként, megismerjék a döntéshozatali képességeiket, illetve, hogy hogyan
dolgoznak csapatban.

A verseny résztvevői
A versenyen kizárólag középiskolás diákok vehetnek részt Magyarországról,
Romániából és Szlovákiából. Az aktív jogviszonyon túl életkori megkötés nincs. A
versenyre 3 fős csapatok nevezését várjuk.

A verseny hivatalos nyelvei
A versenyen a selejtezők során a szimulációban választható nyelvek: angol,
magyar, román és szlovák. A döntőben a nyelvi fordítás szintén biztosított.

A verseny fordulói
Az első kettő forduló (selejtező és középdöntő) országos szinten zajlanak online
felületen keresztül, az innen továbbjutó diákok már nemzetközi versenyben
mérettetnek meg a másik 2 ország diákjaival személyes részvétel mellett. A
nevezett csapatok függvényében akár több selejtezős forduló is várható, ezért az
egyes fordulók pontos időpontjairól e-mailben értesítjük a nevezett csapatokat.

A döntő időpontja és helyszíne
A döntő 2017.05.19-2017.05.21 között kerül megrendezésre Magyarországon
(várhatóan Budapest lesz). A döntőbe jutott csapatok utazási, szállási és étkezési
költségeit a projekt keretében finanszírozzuk.
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A verseny részvételi költsége
A verseny romániai, szlovákiai és magyarországi középfokú oktatási intézmények
diákjai számára ingyenes. Az élő döntőbe jutó diákok teljes ellátása biztosított.

A verseny technikai feltételei
Csapatonként egy számítógép vagy laptop (nem szükséges magas teljesítményű, a
szoftver használata letöltést nem igényel, böngészőből, online felületen elérhető) és
internet szükséges a szimuláció futtatásához.

Nevezési határidő
A csapatok jelentkezését 2017. április 30-ig várjuk.

Nevezési cím
Magyari nyelven: http://teachplus.eu/hu/form-hu/
Román nyelven: http://teachplus.eu/sk/form-sk/
Szlovák nyelven: http://teachplus.eu/ro/form-ro/
Nevezni kizárólag a fenti linkek egyikén keresztül lehet. (Postán és e-mailen nem.)

A verseny szabályai
A szimuláció során a diákoknak csapatmunkában kell egy vállalatot irányítaniuk:
stratégiai, pénzügyi, humánpolitikai, marketing, készletgazdálkodási és
kereskedelmi döntéseket kell meghozni, illetve alkalmazkodni kell a
változó piaci környezethez. Csapatokat alkotva versenyeznek egymással. A játék
6 szereplős piacokon zajlik, a csapatok azonos pozícióból indulnak. A továbbjutás az
elért összesített profit alapján kerül meghatározásra piaconként. A selejtezőből a
középdöntőbe piaconként továbbjutó csapatok száma a nevezett csapatok
számának függvényében a regisztrációt követően kerül meghatározásra, melyről a
csapatokat e-mailen keresztül értesítjük.
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