
 

  

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
„Przedsiębiorcza klasa” - powiązanego z lekcjami Programu  

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Konkursu „Przedsiębiorcza klasa” (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja 

Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa, NIP 
526-00-38-522, KRS 0000110584 zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Konkurs jest realizowany jako element programu: Bankowcy dla Edukacji Finansowej 

Młodzieży BAKCYL. Cele konkursu są wskazane poniżej i wskazują na edukacyjny charakter 
projektu. 

 
§2 

CELE KONKURSU 
 

1. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej. 
2. Upowszechnianie wiedzy na temat praktycznych finansów i bezpiecznego zachowania  

w cyberprzestrzeni  
3. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu  
4. Kształtowanie i promowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży. 
 

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 
1. Konkurs trwa od 01 października 2020 roku do 31 maja 2021 roku, w rozbiciu na dwa 

semestry (jedno zadanie konkursowe w każdym semestrze). 
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas VI-VIII) i uczniów w szkołach 

ponadpodstawowych, przy czym dla obydwu grup wiekowych są inne zadania projektowe.  
W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne  
z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie przez opiekuna prawnego.  

3. Uczestnikiem konkursu jest klasa, zgłoszona do udziału przez nauczyciela (w uzgodnieniu  

z wychowawcą klasy), która uczestniczy / lub uczestniczyła w lekcjach edukacyjnych z zakresu 

praktycznych finansów i cyberbezpieczeństwa, organizowanych w ramach Programu 

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Zgłoszenie do uczestnictwa w cyklu 

lekcji upoważnia jednocześnie do uczestnictwa w niniejszym Konkursie (formularz 

zgłoszeniowy lekcji jest opublikowany na stronie www.bakcyl.wib.org.pl).  

4. W każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021 jest przewidziane 1 zadanie projektowe dla 

każdej grupy wiekowej (I grupa wiekowa – uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej, II grupa 

wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych). Klasa może wziąć udział zarówno  

w pierwszym, jak i drugim konkursie semestralnym. 

 



 

§4 
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU  

 
1. Semestralne zadanie konkursowe będzie polegało na przygotowaniu przez klasę wspólnego 

projektu na temat przedsięwzięcia wskazanego przez Organizatora (inne zadanie w każdym 
semestrze). Warunkiem realizacji zadania będzie: opracowanie ogólnych założeń wydarzenia, 
przyjęcie planu i ramowego harmonogramu przedsięwzięcia, a także oszacowanie budżetu 
przedmiotowego projektu. W projekcie klasa powinna wskazać w jaki sposób zamierza 
pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia. Część wymaganych środków klasa powinna 
pozyskać/wypracować sama (założenie na potrzeby projektu). W przygotowanym wniosku 
klasa powinna wskazać w jaki sposób zamierza to zrealizować. 

2. W imieniu klasy nauczyciel – opiekun klasy może przesłać w semestrze tyko jedną propozycję 
projektu w danym zadaniu projektowym. W przypadku wysłania kilku prac, oceniane będzie 
pierwsze zgłoszenie klasy (zgodnie z datą wpływu). Zgłoszenie może zostać anulowane przez 
osobę zgłaszającą (do momentu zamknięcia przyjmowania zgłoszeń). 

3. Konkurs trwa:   
a. I semestr:  od 01.10.2020 do 31.01.2021 
b. II semestr:  od 01.02.2021 do 31.05.2021 

4. Zadania projektowe wraz z wytycznymi formalnymi zostaną opublikowane na stronie 
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-przedsiebiorcza-klasa/ w terminach:  
a. I semestr:  do 30.09.2020 
b. II semestr:  do 31.01.2021 

5. Opracowany projekt (w formie pliku pdf lub pptx) wraz z metryką projektu nauczyciel  
– opiekun klasy przesyła Organizatorowi drogą mailową (w jednym mailu)  
w terminach wskazanych powyżej (tj. do 31.01.2021 - I semestr, do 31.05.2021 – II semestr), 
na adres: klasa-bakcyl@wib.org.pl  
 

 

§5 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1.  O wyłonieniu laureata konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Przy wyłanianiu przez Komisję Konkursową najlepszych prac uwzględniane będą następujące 

kryteria:  
a.   Zgodność projektu z tematem 
b.   Poprawność merytoryczną wykonanego zadania  
c.   Spójność poszczególnych elementów projektu  
d.   Realność budżetu (w tym przedsiębiorczość klasy w kwestii pozyskania środków) 
b.   Staranność i jakość wykonania projektu 

3. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia zwycięzców w przypadku, gdy poziom 
wykonanych zadań dodatkowych, w ocenie Komisji Konkursowej, nie będzie dostatecznie 
wysoki. 

4.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 

§6 
NAGRODY 

 
1. Do wygrania nagrody finansowe dla klas. W każdym semestrze Komisja Konkursowa wyłoni 

trzy najlepsze klasowe projekty (odrębnie w dwóch grupach wiekowych, o których mowa  
w §3, ustęp 2 i 3 ww. Regulaminu).  

2. Wysokość nagród: 
1. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto. 
2. miejsce – 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto. 

https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-przedsiebiorcza-klasa/
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3. miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.  
3. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, na wskazany w zgłoszeniu 

mail w terminie do 14 dni po zakończeniu Konkursu.  
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-

przedsiebiorcza-klasa/ w tym informacje na temat zwycięzców (nazwa szkoły, numer klasy, 
miejscowość).  

5. Nagrody finansowe Konkursu zostaną przekazane na wskazane przez osobę reprezentującą 

uczestników konto (np. konto szkoły, rady rodziców, skarbnika klasowego lub wychowawcy). 

6. Nieprzekazanie numeru konta bankowego jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania 
nagrody.  

7. Nagroda finansowa powinna być przeznaczona na potrzeby klasy (np.: dofinansowanie 
wycieczki klasowej, wyjście do kina, zakup pomocy dydaktycznych, itp.).  

 
§7 

PRAWA AUTORSKIE 
1. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie, Uczestnicy 

(wraz ze swoimi opiekunami prawnymi) oświadczają, że przysługują im wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy w postaci rozwiązania zadania 
dodatkowego. Autorzy prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej 
terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac w celach dydaktycznych i 
promocji projektu. 

2. Autorzy pracy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy na 
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie 
o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w 
tym w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i 
wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym 
publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego 
przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób 
określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy 
prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, by 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d. udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do 
Organizatorów, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych 
(np. Facebook, YouTube), 

e. wykorzystania w celu promocji Organizatora i/lub WIB, w ramach materiałów 
promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji, 

f. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizatorzy uznają za celowe, w tym łączenia z 
innymi utworami, a także dzielenia na części. 

 
§8 

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. W ramach Konkursu będą zbierane i gromadzone dane klasy, nauczyciela zgłaszającego 
projekt klasowy i ew. uczniów koordynujących projekt klasowy.  

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Fundacja Warszawski 
Instytut  Bankowości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa.  

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach  Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez 
Administratora w celu:  

https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-przedsiebiorcza-klasa/
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a. przeprowadzenia Konkursu,  
b. na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej 
c. archiwizacji 
d. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski 

3. Po przeprowadzeniu Konkursu dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych 
danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwa szkoły, klasa, e-mail i 
telefon kontaktowy, miejscowość.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie udzielona zgoda. 
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

a. kontrahentom i podmiotom współpracującym 
b. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
c. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym 

7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 
8. Uczestnicy i ich przedstawiciele ustawowi mają prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych  
b. sprostowania danych,  
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 
f. przeniesienia swoich danych osobowych 
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej 
zgody przed jej cofnięciem. 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania  danych osobowych przez Organizatora  

10. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania  
         decyzji. 
11. Wszelką  korespondencję  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  Pani /Pana  danych          
         osobowych prosimy kierować na adres : sekretariat@wib.org.pl 
12. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do   
         zgłoszenia swego udziału w Konkursie. 

 
§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy oraz nauczyciel – opiekun klasy akceptują Regulamin.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania 

wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany  

w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. Dalsze 
uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na 
dokonaną zmianę Regulaminu. 

4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie 
niezakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.  

5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela 
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, bakcyl@wib.org.pl. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny. 
Konkurs jest realizowany w dziedzinie nauki w celu poszerzania wiedzy o bankowości, 
zarządzania finansami i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Otrzymane prace mogą być 
wykorzystywane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości dla celów realizacji 
programów edukacji finansowej.  
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Warszawa, 24.09.2020 r. 


