REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
,,Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Edycja II”
§1
Realizator Projektu
1. Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Ekonomii i Finansów (dalej:
Instytut Ekonomii i Finansów UR).
2. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej.
§2
Okres realizacji Projektu
1. Projekt realizowany jest od 13 grudnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.
§3
Cele Projektu
1. Celem głównym Projektu jest wzrost wiedzy u blisko 250 uczniów szkół ponadpodstawowych w
zakresie finansów osobistych w okresie realizacji Projektu. Projekt będzie opierał się na modelu
kaskadowego przekazywania wiedzy.
2. Cele szczegółowe Projektu:
2.1. Wzrost wiedzy na temat obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa
dokonywania transakcji, także w kontekście innowacji. technologicznych.
2.2. Wzrost wiedzy na temat oszczędzania i inwestowania.
2.3. Wzrost wiedzy na temat zarządzania własnymi pieniędzmi.
§4
Uczestnicy Projektu
1. Projekt kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
2. Co najmniej 50% uczestników Projektu stanowić będą uczniowie szkół z miejscowości o liczbie
mieszkańców poniżej 100 tys. osób.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji uczestników Projektu zawiera Regulamin Rekrutacji, który jest
integralną częścią Regulaminu udziału w Projekcie.
§5
Aktywności uczestników Projektu
1. Udział w bloku warsztatowym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Na blok
tematyczny składają się 3 dwulekcyjne warsztaty prowadzone przez przeszkolonych studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego pod nadzorem merytorycznym wykładowców Instytutu Ekonomii

i Finansów UR. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu warsztatów zawiera Regulamin
uczestnictwa w warsztatach, który jest integralną częścią Regulaminu udziału w Projekcie.
2. Uczestnictwo w konkursie. Po zakończonym dniu warsztatowym uczniowie
w pięcioosobowych podgrupach, w ramach konkursu szkolnego będą mieli za zadanie
przygotować film o tematyce finansowej (długości od 3 do 5 minut). Każda szkoła będzie miała
3 tygodnie na przesłanie filmu. Tematyka filmu powinna być zainspirowana zagadnieniami
finansowymi poruszanymi w książce przekazanej uczestnikom w ramach Projektu.
3. Samokształcenie uczniów obejmujące wiedzę zdobytą podczas warsztatów oraz zakres
tematyczny otrzymanej książki. Treści zawarte w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych,
rekomendowanych uczestnikom Projektu, stanowić będą podstawę do przygotowania pytań
wykorzystywanych w finale konkursu w Instytucie Ekonomii i Finansów UR.
4. Udział w Gali Finałowej podsumowującej Projekt, połączonej z finałem konkursu. W trakcie
wydarzenia odbędzie się ostatni etap Konkursu, prelekcje praktyków bankowości i finansów,
wręczenie nagród laureatom konkursu, dyplomów uczestnictwa finalistom a pozostałym
uczestnikom Projektu dyplomów uczestnictwa za pośrednictwem opiekunów.
§6
Miejsce realizacji Projektu
1. Biuro Projektu mieści się w obiektach Instytutu Ekonomii i Finansów UR. Adres do
korespondencji: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów.
2. Trzy bloki warsztatowe będą odbywać się będzie z wykorzystaniem technik kształcenia na
odległość.
2.1 Przystępując do uczestnictwa w Projekcie szkoła, z której pochodzi 25-osobowa grupa
uczniów deklaruje nieodpłatne użytkowanie sali będącej w dyspozycji szkoły z
odpowiednim wyposażeniem technicznym celem realizacji warsztatów. Każdorazowo z
opiekunem uczniów ustalony zostanie indywidualny termin realizacji warsztatów.
2.2 W przypadku ogłoszenia nauki zdalnej w szkołach średnich, warsztaty będą odbywać się
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, a uczniowie będą łączyć się
z Organizatorem ze swoich domów.
3. Gala Finałowa podsumowująca Projekt odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w obiektach
Instytutu Ekonomii i Finansów UR przy ul. M. Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie, z zachowaniem
zasad sanitarnych. Ze względu na występującą pandemię COVID-19, organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do zmiany formy realizacji wydarzenia, w przypadku odgórnych rozporządzeń. W
tym przypadku Gala Finałowa będzie odbywać się w formie online przy wykorzystaniu tych
samych zasobów UR (sala, zaplecze, sprzęt komputerowy itd.).
§ 7 Warunki uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnictwo uczniów oraz opiekunów/nauczycieli w aktywnościach przewidzianych
w Projekcie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wiąże się z powstaniem żadnych zobowiązań
finansowych wobec realizatora Projektu.

2. Uczestnik Projektu nie może żądać od realizatora Projektu świadczeń innych niż deklarowane w
niniejszym regulaminie.
3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje uczestnictwa uczniów
w Projekcie, ani skutki za wykorzystania przez uczestników wiedzy zdobytej w ramach Projektu.
§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Każdy zakwalifikowany uczeń może zrezygnować z udziału w Projekcie przed pierwszym
wyznaczonym terminem warsztatów, informując o tym realizatora Projektu i składając pisemną
rezygnację.
2. W przypadku rezygnacji ucznia opisanej w pkt. 1), organizator kwalifikuje do Projektu osobę z
listy rezerwowej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.
2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku,
gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w przypadku
zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do
przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia
wobec Projektodawcy.
4. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu.
5. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
6. Przystąpienie do Projektu oznacza 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
Projektem, jak również na wykorzystanie wizerunku uczestników Projektu do celów związanych
bezpośrednio z organizacją i przebiegiem Projektu i jego promocją. Podanie danych osobowych i
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich nie podanie bądź nie wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w rekrutacji do w/w
Projektu i udziału w Projekcie.

REGULAMIN REKRUTACJI
I. Postanowienia ogólne
1. Głównymi odbiorcami Projektu będą uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całej
Polski.
2. Planowana łączna liczba uczniów biorących udział w Projekcie (zwanych dalej uczniami):
1. 250.
2. Pierwszy etap rekrutacji odbywać się będzie drogą elektroniczną od godziny 10.00 dnia 13
grudnia 2021 r. do godziny 00.00 dnia 28 grudnia 2021 roku.
3. Rekrutacja uzupełniająca uruchomiona zostanie wyłącznie w przypadku braku wystarczającej
liczby zgłoszeń i potrwa do odwołania.
4. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić łącznie wymienione warunki
formalne:
a. zgłoszenie grupy 25-osobowej (lub wielokrotności grupy 25-osobowej) z jednej szkoły,
b. zgłoszenie nauczyciela-opiekuna uczniów chcących uczestniczyć w Projekcie (uzgodnienia
dotyczące sprawowania opieki nad uczniami powinny zostać przeprowadzone na poziomie
szkół),
c. możliwość nieodpłatnego udostępnienia przez szkołę sali w celu przeprowadzenia bloku
warsztatowego.
II. Zasady rekrutacji
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie.
2. Informowanie i zaproszenia do udziału w Projekcie realizowane będą przez Instytut Ekonomii i
Finansów UR poprzez fanpage oraz stronę www Projektu.
3. Rejestracja i zgłoszenia szkół, odbywać się będą za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www Projektu. Szkoła zgłasza udział w Projekcie,
podając między innymi nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz nazwisko opiekuna z ramienia
szkoły.

III. Kwalifikacja szkół do Projektu
1. Opracowanie rankingu szkół deklarujących uczestnictwo w Projekcie odbędzie się
z zachowaniem zasady, że do udziału zakwalifikowane zostaną w pierwszej kolejności szkoły,
które zlokalizowane są w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, a następnie w drugiej
kolejności rekrutacja zostanie uzupełniona o szkoły zlokalizowane w miejscowościach powyżej
100 tys. mieszkańców.
2. Jeśli liczba zgłoszeń szkół spełniających kryteria w pierwszym etapie rekrutacji przekroczy
planowaną dla uczestników liczbę 250 miejsc, o przyjęciu do Projektu zadecyduje kolejność
zgłoszeń. Ponadto, ze względów organizacyjnych, warunkiem objęcia Projektem jest pozyskanie
25-osobowej grupy z danej szkoły lub kilku takich grup.

3. Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji pozostaną wolne miejsca, wówczas organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z pracownikami losowo
wybranych szkół celem szczegółowej prezentacji planowanej inicjatywy. Na tym etapie
rekrutacji dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne lub osobiste, potwierdzone złożeniem
stosownych dokumentów. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie aż do
uzyskania zakładanej liczby 250 uczniów (10 zespołów).
4. W przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń, stworzone zostaną listy rezerwowe.
5. Nauczyciel koordynujący współpracę z zakwalifikowanej do Projektu szkoły, wskaże/dokona
rekrutacji uczniów biorących udział w Projekcie w grupach 25-osobowych.
IV. Komisja Rekrutacyjna
1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będzie 5 osób: 2 ekspertów merytorycznych oraz 3
studentów-trenerów.
V. Ogłoszenie wyników rekrutacji
1. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnicy poinformowani zostaną drogą e-mailową.
2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przewiduje się postępowania odwoławczego.
VI. Dokumenty rekrutacyjne
1. Ostateczna decyzja ze strony realizatora Projektu o zakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa w
Projekcie nastąpi po dostarczeniu przez kandydata jednego ze wskazanych dokumentów.
a. w przypadku osób pełnoletnich – Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik 1),
b. w przypadku osób niepełnoletnich – Zgody Rodzica (Opiekuna prawnego) na uczestnictwo w
Projekcie (załącznik 2).
2. Warunkiem objęcia Projektem 25-osobowej grupy uczniów ze szkoły jest dostarczenie do
realizatora Projektu:
a. Deklaracji nauczyciela/i o objęciu opieką uczniów ze szkoły przystępujących do Projektu
(załącznik 3),
b. Oświadczenia dyrekcji szkoły o bezpłatnym użyczeniu sali na potrzeby przeprowadzenia
bloku warsztatów w szkole (załącznik 4).
3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest także wyrażenie zgody na nagranie wideo wizerunku i
jego wykorzystanie na potrzeby NBP (załącznik 5).

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
I. Organizator warsztatów
1. Warsztaty zorganizowane będą w ramach Projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP.
Edycja II.”
2. Organizatorem i realizatorem warsztatów jest Instytut Ekonomii i Finansów UR.
II. Uczestnicy warsztatów
1. Warsztaty są integralną częścią Projektu, w której bierze udział każdy uczeń uczestniczący w
Projekcie.
2. Warunkiem udziału w warsztatach jest zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie.

1.
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III. Tematyka i organizacja warsztatów
Projekt przewiduje łącznie 30 wydarzeń edukacyjnych (3 bloki warsztatowe dla każdej z 10
zgłoszonych grup uczniów).
W każdym wydarzeniu (w ciągu jednego dnia) uczestniczyć będzie 25-osobowa grupa uczniów.
Każdy uczeń zakwalifikowany do Projektu uczestniczył będzie w trzech warsztatach, w ramach
bloku warsztatowego.
Na blok warsztatowy w szkole składają się 3 dwulekcyjne (2*45 minut) warsztaty merytoryczne
z zakresu:
a) Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji, także w
kontekście innowacji technologicznych.
b) Oszczędzanie i inwestowanie.
c) Zarządzanie własnymi pieniędzmi.
Warsztaty realizować będą przeszkoleni studenci kierunków ekonomicznych na Uniwersytecie
Rzeszowskim pod nadzorem merytorycznym nauczycieli akademickich UR.
Szczegółowe terminy realizacji wydarzeń w szkołach i Instytucie Ekonomii i Finansów UR
ustalone zostaną poprzez weryfikację możliwości przeprowadzenia warsztatów w placówkach
szkolnych oraz dyspozycyjności ekspertów ze strony Instytutu Ekonomii i Finansów UR.

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu
1. Konkurs wiedzy o finansach zwany dalej Konkursem zorganizowany jest w ramach Projektu
„Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II.”
2. Organizatorem i realizatorem Konkursu jest Instytut Ekonomii i Finansów UR.
II. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej
i praktycznych umiejętności związanych finansami.
III. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest integralną częścią Projektu, w której bierze udział każdy uczeń uczestniczący w
Projekcie.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie.
IV. Tematyka Konkursu
1. Tematyka Konkursu obejmuje zagadnienia ekonomiczne nawiązujące do uprzednio
przeprowadzonych warsztatów tematycznych oraz treści zawartych w przekazanej uczestnikom
książce o tematyce finansowej.
V. Organizacja Konkursu
1. Konkurs składał się będzie z dwóch etapów: a) szkolnego, b) finałowego.
2. Etap szkolny będzie polegać na przygotowaniu filmów edukacyjnych w 5-cio osobowych
grupach związanych z tematyką książki, którą otrzymają. Każda ze szkół będzie miała 3
tygodnie od dnia zrealizowania warsztatów, na przesłanie stworzonego filmu o długości 3-5
minut. Organizator nie narzuca techniki tworzenia filmów. Komisja Konkursowa spośród
nadesłanych materiałów wybierze 5 zwycięskich filmów, za które uczniowie otrzymają nagrody
w formie tabletów. Zwycięskie filmy zostaną wyświetlone na Gali Finałowej. Wówczas zostaną
też wręczone nagrody.
3. W styczniu 2022 przeprowadzony zostanie oddzielny warsztat online (2h) dla uczniów z zakresu
realizacji materiałów filmowych celem wsparcia uczniów na etapie tworzenia filmów
konkursowych.
4. Nawiązując do realizacji Projektu w formie zdalnej, w mediach społecznościowych odbywać się
będzie równoległe głosowanie publiczności na jeden najlepszy film, za który zwycięska grupa
uczniów otrzyma w nagrodę głośniki bezprzewodowe. Ogłoszenie wyników nastąpi na Gali
Finałowej. Zwycięski film zostanie wyświetlony na Gali Finałowej.

5. Finał Konkursu zorganizowany zostanie w dniu 27 kwietnia 2022 roku podczas Gali Finałowej.
Odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Ekonomii i Finansów. W finale
weźmie udział 30 uczniów zakwalifikowanych w etapach szkolnych. W przypadku zaostrzenia
się sytuacji pandemicznej, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy realizacji
wydarzenia. W tym przypadku Gala Finałowa będzie odbywać się w formie online przy
wykorzystaniu tych samych zasobów UR (sala, zaplecze, sprzęt komputerowy itd.).
5.1. Konkurs finałowy będzie miał formę testu przygotowanego na podstawie zagadnień
omawianych na warsztatach oraz książki, którą otrzymają uczniowie.
5.2 Konkurs będzie polegał na udzielaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte lub
zamknięte w liczbie od 15 do 25.
6. Komisja Konkursowa składać się będzie z 2 ekspertów merytorycznych oraz 3 studentówtrenerów.
7. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.
VI. Nagrody i wyróżnienia
1. Każdy finalista wyłoniony na etapie szkolnym przez Komisję Konkursową otrzyma tablet.
2. Każdy finalista wyłoniony na etapie kwalifikacyjnym przez publiczność głosującą w kanałach
internetowych otrzyma głośnik bezprzewodowy.
3. W finale wyłonionych zostanie 3 zwycięzców.
4. Zwycięzcy etapu finałowego otrzymają karty podarunkowe na zakup materiałów dydaktycznych.
5. Każdy uczestnik Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający fakt udział w projekcie, a finaliści i
zwycięzcy – dyplomy.
6. Wręczenie nagród i dyplomów finalistom i zwycięzcom konkursu odbędzie się w trakcie Gali
Finałowej.
7. W trakcie Gali Finałowej za pośrednictwem opiekunów/nauczycieli przekazane zostaną
certyfikaty uczestnictwa w Projekcie wszystkim uczniom biorącym w nim udział.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator do czasu rozpoczęcia Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
Konkursu.

