
                              
 

Regulamin konkursu 
w ramach projektu „Weź przyszłość w swoje ręce - finanse 

oczami licealisty” 
 

 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

 
1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu " Weź przyszłość w swoje ręce - finanse oczami 
licealisty ", dzięki wsparciu Programu Edukacji Ekonomicznej NBP.  
2.Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego „Liderzy Biznesu” 
w ramach sekcji rachunkowość. 

§ 2 
CEL KONKURSU 

 
3. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej 
i praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem finansami.  
 

§ 3 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
4. Uczestnikami Konkursu są uczniowie ostatnich klas (zwani w dalszej części Regulaminu: 
„Uczestnikami”) 10 szkół średnich w województwie podkarpackim: 
 
5. Warunkiem udziału w konkursie jest (1) przejście etapu kwalifikacyjnego, z którego wyłonione zostanie 
30 Uczestników z każdej ze szkół oraz (2) uczestnictwo w warsztatach tematycznych. 
 

§ 4 
TEMATYKA KONKURSU 

 
6. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia ekonomiczne nawiązujące do uprzednio przeprowadzonych 
warsztatów tematycznych. 

§ 5 
ORGANIZACJA KONKURSU 

 
7. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2019/2020  
8. Informacje na temat Konkursu publikowane są na profilu społecznościowym (stronie internetowej): 

https://www.facebook.com/finanselicealisty/ 



9. Konkurs przebiega w dwóch etapach:  
1) I etap – szkolny  
2) II etap – finał  
Etap szkolny polega na napisaniu testu zawierającego od 10 do 15 pytań otwartych i zamkniętych, 
nawiązujących do wcześniej przeprowadzonych warsztatów tematycznych.  
Do finału kwalifikuje się 3 uczestników z każdej ze szkół, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów za 
napisany test. Finał odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Ekonomii i polegać będzie 
na uczestnictwie w podsumowującym projekt warsztacie i napisaniu ostatecznego testu sprawdzającego 
wiedzę zdobytą podczas trwania wydarzenia.  
11. Jury konkursowe tworzą opiekun oraz członkowie SKN „Liderzy Biznesu”.  Decyzje podjęte przez jury 
są ostateczne.  
 
Szczegółowe terminy poszczególnych etapów, podane będą na podanej stronie internetowej projektu.  

12. Przebieg Konkursu:  
Organizacja:  

 Konkurs jest kierowany do uczniów szkół średnich wymienionych w regulaminie, którzy pozytywnie 
przejdą etap kwalifikacyjny.  

 Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada Organizator 
konkursu w skład którego wchodzą opiekun oraz członkowie SKN Liderzy Biznesu. 

 Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród w Konkursie 1 (etap szkolny) nastąpi po zakończonym dniu 
warsztatowym. Dodatkowo lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej https://www.facebook.com/finanselicealisty/ w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia I etapu. 

 Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród w Konkursie 2 (finał) nastąpi po zakończeniu Gali Finałowej.  
  

§ 6 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
13. Każdy uczestnik biorący udział w projekcie, otrzyma pendrive zawierający materiały z warsztatów 
oraz pomoce dydaktyczne.  
14. W etapie szkolnym wyróżnieni zostaną trzej uczestnicy z najwyższą liczbą punktów z napisanego testu 
w danej szkole. Dla zwycięzców etapu szkolnego planowane są nagrody rzeczowe różnicowane od 
zajętego miejsca m.in. dyplomy, nagrody książkowe, powerbanki i kalkulatory.  
15. W etapie finałowym zostanie wybranych trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów, którym 
zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci notebooka, tabletu, czytnika e-booków. 
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, a w szczególności sprawy 
związane z elementami technicznymi Konkursu powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora lub 
z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. 
17.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo do czasu rozpoczęcia Konkursu do zmiany Regulaminu Konkursu. 
19.Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody Uczestnika (jego 
opiekunów prawnych) na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora [zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)]w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem, jak 
również na wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu, do celów związanych bezpośrednio 
z organizacją i przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursu i jego promocją. 
 
20.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://finanselicealisty.pl/. 


