
 
.PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA  TECHNICZNO – EKONOMICZNA 
IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA  

W JAROSŁAWIU 

 

REGULAMIN  
KONKURSU EKONOMICZNEGO  

W ramach projektu  
"Uczelnie szkołom- o finansach z NBP” 

 
 

I. Temat, cel i przedmiot Konkursu  
 

1. Konkurs praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem: „Przyszłość zaczyna 
się teraz” 

2. Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu                          
w następujących obszarach tematycznych:  

• Zarządzanie własnym pieniędzmi. 

• Bezpieczeństwo płatności gotówkowych i bezgotówkowych.  

• Przedsiębiorczość  i kariera zawodowa. 
3. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie pracy w formie 

nagrania filmiku max do 3 minut na 1 wybrany temat:  

• Moje sposoby na zarządzanie własnymi pieniędzmi i oszczędzanie. 

• Moje sposoby na bezpieczne transakcje gotówkowe i bezgotówkowe.   

• Mój plan na przedsiębiorczość i/lub karierę zawodową.  
4. Uczestnicy Konkursu powinni posiadać możliwość nagrania filmiku własnym sprzętem 

(np. smartfon)  oraz umieszczenia go na YouTube. 
 

II. Organizator Konkursu  
 

1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu "Uczelnie szkołom- o finansach                      
z NBP” dzięki wsparciu Programu Edukacji Ekonomicznej NBP. 

2. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna 
im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, ul. J. 
Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, www.pwste.edu.pl,  tel. 16/624 46 48.  

3. Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada Komitet 
Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatora.  

4. Koordynatorem merytorycznym Konkursu jest Pani dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk.  
5. W ramach Konkursu będą udzielane konsultacje tradycyjne Instytut Ekonomii i 

Zarządzania PWSTE pok., 103. poniedziałki w godz. 8.00-10.00- telefonicznie 16/ 624 
46 48, e-mailem: katarzyna.kucab-bak@pwste.edu.pl; w formie zdalnej przez 
platformę MC Teams lub inne platformy stosowane w danej szkole.  
 
 
 

http://www.pwste.edu.pl/


III. Uczestnicy Konkursu   
 

5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzieży 
klas 1 i/lub 2 szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego (zwani w dalszej 
części Regulaminu: „Uczestnikami”), zgłoszonych do projektu w procesie rekrutacji.  

6. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestnictwo w warsztatach tematycznych. 
7. Udział w konkursie jest dobrowolny. Koordynatorzy w szkołach mogą zachęcić 

uczestników do udziału.  
 
 

IV. ORGANIZACJA i PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2020/2021.  
2. Informacje na temat Konkursu publikowane są na stronie internetowej projektu                       

oraz przesłane w formie elektronicznej do koordynatorów w szkołach zgłoszonych do 
projektu.  

3. Uczestnik składa deklarację Udziału w Konkursie wypełniając Formularz 
Zgłoszeniowy- zał. nr 1 do Regulaminu  w terminie do 29.10.2020 r. 

4. Za zebranie poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych uczestników                      
w szkołach odpowiedzialny jest koordynator w danej szkole. Koordynator przesyła  
zgłoszenia uczniów do konkursu w formie elektronicznej (skan w pdf) na adres: 
katarzyna.kucab-bak@pwste.edu.pl lub w formie papierowej na adres Organizatora.  

5. Uczestnik Konkursu zgłasza swój udział tylko 1 raz i przesyła tylko 1 pracę                                  
z wybranego przez siebie tematu.  

6. Uczestnik Konkursu przygotowuje pracę samodzielnie w formie filmiku do 3 minut. 
Wymagane są dane identyfikacyjne uczestnik (imię, nazwisko, klasa 7 lub 8 lub klasa 
ponadpodstawowa) na końcu filmiku.  

7. Gotową pracę konkursową- link do zamieszczonego filmiku na YouTubie uczestnik 
przesyła e-mailem do koordynatora merytorycznego Konkursu na adres: 
katarzyna.kucab-bak@pwste.edu.pl  do 20.11.2020 r.  

8. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich innych osób.  Język i styl użyty 
w nagraniu filmiku powinien być zgodny z zasadami j. polskiego.   

9. Wszystkie prace konkursowe zostaną podzielone na trzy kategorie: klas 7, klas 8 oraz 
klas ponadpodstawowych.  

10. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursu powołana przez Organizatora.  
11. Komisja Konkursowa ocenia prace  w skali od 0-5, wg kryteriów: 

• Oryginalność i innowacyjność pracy 

• Aspekty praktyczne rozwiązań/propozycji ujętych w pracy 

• Jakość wykonania pracy: np. elementy graficzne, dźwiękowe, wizualne, narracyjne.  
12. Każda praca konkursowa może otrzymać max. 15 punktów od każdego członka 

Komisji.  
13. Ostateczna punktacja każdej pracy jest sumą liczby punktów uzyskanych od członków 

Komisji.  
8. Członkowie Komisji w ocenie prac kierują się własną wiedzą, doświadczeniem i etyką 

zawodową.  
9. Członkowie Komisji są zobowiązani do nieujawniania informacji pozyskanych                       

w ramach oceny prac. 

mailto:katarzyna.kucab-bak@pwste.edu.pl
mailto:katarzyna.kucab-bak@pwste.edu.pl


10. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.  
 
 

V. Wyniki i nagrody w Konkursie  
  

1. Wyniki Konkursu zostaną podzielone wg kategorii: 

• klas 7 szkół podstawowych  

• klas 8 szkół podstawowych 

• klas ponadpodstawowych. 
2. W każdej kategorii zostaną wyłonione najlepsze prace wg liczby uzyskanej punktów.  
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 05.12.2020 roku.  
4. Zwycięskie prace konkursowe w każdej kategorii zostaną nagrodzone.  
5. Komisja konkursu w każdej kategorii przyznaje następujące nagrody rzeczowe:  

• za zajęcie 1 miejsca – notebook o wartości ok. 1500 zł  

• za zajęcie 2 miejsca – tablet o wartości ok. 1000 zł 

• za zajęcie 3 miejsca – kalkulator naukowy lub czytnik e-booków o wartości ok. 800 
zł. 

• wyróżnienia -  książki – o wartości ok. 35 zł.  
6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.  
7. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

projektu a także na profilu FB projektu.  
  
   

VI.  Postanowienia końcowe 
 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego 
do Konkursu- Załącznik nr 1 do Regulaminu.   

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu Konkursu.  
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w szkołach uczestniczących w projekcie.   
4. Regulamin Konkursu może ulec zmianie na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Udziału 

w Projekcie, pkt. § 7  pkt.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1.  FORMULARZ zgłoszeniowy do konkursu pn. „Przyszłość zaczyna się teraz”                   
w projekcie pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” 
 
 

DANE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko  

 

Płeć (K), (M)  

 

 

 

Nazwa, adres  szkoły do której 

uczęszcza dziecko 

 

 

 

uczeń klasy VII lub klasy VIII 

szkoły podstawowej lub  

szkoły ponadpodstawowej  

 

 

Deklaruję dobrowolne uczestnictwo w konkursie pn. „Przyszłość zaczyna się teraz”                                      

w ramach projektu pt. „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki.



 


