REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW”
Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w projekcie XV edycji Konkursu
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, zwanego dalej „Projektem”.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (zwane dalej „SKEF”)
z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126.
1.2. Konkurs „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (zwanego dalej „Projektem”) organizowany
jest w ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej i finansowany jest ze środków projektowych.
1.3. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia.
1.4. Temat konkursu brzmi: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego
1918-2020”.
1.5. Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją
Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.
1.6. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.
1.7. SKEF powoła jury, w skład którego mogą wejść Przedstawiciele reprezentujący SKEF, Partnera i
Patronów Konkursu.
1.8. Udział w Konkursie, przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z zestawem pytań i zadaniem
konkursowym oraz dwiema ankietami do I etapu eliminacji oznacza akceptację warunków niniejszego
Regulaminu.
2. SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU KONKURSU
2.1. Informacje o Konkursie zostaną przesłane drogą e-mailową do szkół podstawowych z terenu całej
Polski, kuratoriów oświaty, nauczycieli szkół podstawowych, którzy współpracują ze SKEF w projektach
edukacji ekonomicznej oraz Patronów i Partnera projektu.
2.2. Informacja zachęcająca do udziału w Konkursie pojawi się na stronie internetowej www.skef.pl
oraz na Facebooku.
2.3. Zaproszenie do udziału w konkursie, regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy wraz z
zestawem pytań i zadaniem konkursowym, ankieta nr 1, ankieta nr 2, plakat konkursowy oraz linki do
dodatkowych, merytorycznych materiałów, związanych z tematem konkursu, które mają za zadanie
ułatwić przygotowanie się uczniów do konkursu, wspomagające proces samodzielnego uczenia zostaną
udostępnione na stronie Organizatora Konkursu tj. www.skef.pl do dnia 30 września 2020 r.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz pytań i
zadania konkursowego (test z pytaniami i zadaniem opisowym) oraz dwóch ankiet zamieszczonych na

1

stronie www.skef.pl i przesłanie ich za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Krzewienia
Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem „Konkurs MPME” do dnia 30
października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3.2. Konkurs jest indywidualny i każdy uczeń wykonuje samodzielnie jeden zestaw pytań i zadania.
3.3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, wielkimi literami.
3.4. Pytania konkursowe będą dotyczyły zagadnień i pojęć z zakresu tematu Konkursu: „Rola i misja
Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”. Ponadto, w teście mogą się
znaleźć pytania związane z działalnością SKEF, Partnera oraz Patronów Konkursu, którzy zostaną
wskazani na stronie internetowej www.skef.pl
4. ELIMINACJE DO FINAŁU, SPOSÓB OCENY PRAC
4.1. Praca konkursowa podzielona jest na dwie części: A i B.
4.2. Część A składa się z trzydziestu pytań testowych, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
i łącznie można zdobyć maksymalnie 30 punktów (1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź).
4.3. Uczestnicy Konkursu zaznaczają właściwą odpowiedź w teście w części A poprzez postawienie
jednego znaku X w kwadracie znajdującym się przy wybranej odpowiedzi. Wszelkie skreślenia,
przekreślenia oraz inne nadpisywania będą traktowane jako niepoprawna odpowiedź.
4.4. Część B zawiera jedno zadanie opisowe, w których uczestnik będzie musiał przedstawić odpowiedź
na 5 pytań (4 dotyczą wyliczeń matematycznych, 1 pytanie opisowe zawierające własną ocenę/opinię.
4.5. Pracę konkursową w wersji papierowej należy wypełnić czytelnie długopisem lub piórem.
Formularz zgłoszeniowy powinien zostać spięty w trwały sposób, pozwalający na ustalenie osoby
biorącej udział w Konkursie.
4.6. Suma wszystkich punktów wynosi 80. Część B podlega ocenie pod warunkiem otrzymania z części
A minimum 28 punktów.
4.7. Jeżeli z treści nadesłanych prac będzie wynikało, że odpowiedzi w części A i B powtarzają się
w sposób wskazujący na to, iż praca została wykonana niesamodzielnie lub zbiorowo, wszystkie takie
prace zostaną zdyskwalifikowane.
4.8. Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 15 prac z największą liczbą
punktów.
4.9. W przypadku, gdy więcej niż 15 prac osiągnie tę samą liczbę punktów, zespół ekspertów wyłoni
finałowe prace kierując się wyborem najlepszych prac z części B, które zagwarantują ich autorom udział
w finale Konkursu.
4.10. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych nastąpi do dnia 17 listopada 2020 roku, o czym
Organizator poinformuje wyłonionych finalistów. Informacja zostanie także opublikowana na stronie
www.skef.pl
4.11. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania dwóch ankiet (ankieta nr 1 i
ankieta nr 2) na potrzeby ewaluacji Projektu.
4.12. SKEF nie odsyła formularzy zgłoszeniowych z pytaniami i zadaniem konkursowym nadesłanych
na Konkurs.
5. FINAŁ, WARSZTATY GRUPOWE I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
5.1. Finał Konkursu odbędzie się w terminie 4 do 6 grudnia 2020 r. Warszawie. SKEF zastrzega sobie
prawo do zmiany terminu i miejsca finału Konkursu.
5.2. Finalista wraz z opiekunem mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach
przewidzianych w programie finału Konkursu.
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5.3. Jeżeli finalista nie będzie mógł uczestniczyć w finale Konkursu, ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić o tym SKEF. W takiej sytuacji SKEF może zaprosić do udziału w finale Konkursu kolejną
osobę, która zdobyła odpowiednio najwyższą liczbę punktów.
5.4. Koszty podróży i pobytu (nocleg i wyżywienie) każdego finalisty wraz z jednym opiekunem zostanie
sfinansowany ze środków Projektu. Zasady zwrotu kosztów podróży reguluje Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
5.5. Podczas finału Konkursu 15 finalistów będzie udzielało pisemnych odpowiedzi na pytania testowe
oraz zadania z elementami matematyki w kontekście finansowym w czasie 60 minut.
5.6. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych w finale. W przypadku, gdy kilku
uczestników uzyska taką samą liczbę punktów, zwycięzcą pozostanie ta osoba, która uzyska najlepszy
czas przy rozwiązaniu finałowych zadań konkursowych.
5.7. Jury konkursowe dokona weryfikacji prac zgodnie z przyjętymi kryteriami i wyłoni 3 laureatów
Konkursu.
5.8. Laureaci zostaną uhonorowani następującymi nagrodami:
5.8.1. Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna o wartości 3 000 PLN + świadczenie pieniężne
w wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody.
5.8.2. Drugie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 2 000 PLN .
5.8.3. Trzecie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1000 PLN .
6. NAGRODA DLA NAUCZYCIELA
Nauczyciel, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac ocenionych powyżej 65 pkt. i kompletnie
wypełnionych w części A i B zostanie nagrodzony nagrodą pieniężną o wartości 1000 PLN. Nagroda
zostanie wypłacona przelewem na rachunek wskazany przez nauczyciela.
7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator Konkursu.
7.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji
informacji o finalistach i laureatach konkursu w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 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.
7.3. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie
organizatorowi konkursu jego przeprowadzenie i rozliczenie, opublikowanie informacji
o finalistach i laureatach oraz archiwizację dokumentów.
7.4. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
7.4.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7.4.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7.4.3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.4.4. cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i umożliwienia organizatorowi zorganizowania i
przeprowadzenia Konkursu;
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7.5.1. w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku rozliczenia nagród przekazanych laureatowi,
podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych i ustawy o rachunkowości.
7.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa;
7.6.1. trzech lat od zakończenia Konkursu w związku z ochroną przed roszczeniami – dotyczy
wszystkich uczestników;
7.6.2. pięciu lat od końca roku, w którym dokonano wypłaty nagrody w związku ustawą
o rachunkowości – dotyczy tylko laureatów Konkursu;
7.7. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 8.2, odbiorcami danych
osobowych uczestników mogą być:
7.7.1. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności związane z realizacją Konkursu,
z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
7.7.2. Partnerzy, Sponsorzy oraz Patroni Konkursu wskazani na stronie internetowej www.skef.pl
7.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 31 grudnia 2020 r. i najpóźniej w tym dniu zostaną ogłoszone
na stronie internetowej www.skef.pl nazwiska laureatów Konkursu oraz nazwisko nagrodzonego
nauczyciela.
8.2. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z władzami i pracownikami SKEF.
8.4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
8.5. Prace uczestników SKEF może bezpłatnie wykorzystać do celów promocyjno-marketingowych oraz
badawczych.
8.6 SKEF zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o laureatach
Konkursu, nagrodzonym nauczycielu i zwycięskich szkołach oraz wywiadów w materiałach
promocyjnych i reklamowych SKEF, Partnera oraz Patronów.
8.7. Nagroda której wartość przekracza 2000,00 PLN podlega opodatkowaniu 11,11% podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze uiszczenie
podatku.
8.8. SKEF zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
8.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie
obowiązującego prawa.
9. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU
Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 28 września 2020 roku.
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