REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT BANKNOTU OKOLICZNOŚCIOWEGO
w ramach projektu Szanuj pieniądze
I. TEMAT I CEL KONKURSU
1. Konkurs praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem: Szanuj pieniądze
2. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy
dotyczącej polskiej waluty.
II. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu Szanuj pieniądze, dzięki wsparciu
Programu Edukacji Ekonomicznej NBP.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.
III. UCZESTNICY KONKURSU
 Uczestnikami Konkursu są uczniowie
„Uczestnikami”) Technikum w ZSE, na
cyfrowej”.
 Warunkiem udziału w Konkursie jest
wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
prac w regulaminowym terminie.

(zwani w dalszej części Regulaminu
kierunku „Technik grafiki i poligrafii
utworzenie 2-osobowych zespołów,
wybór nauczyciela-opiekuna i złożenie

IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2019/2020.
2. Informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.ekonomik.rzeszow.pl, na szkolnym profilu Facebook oraz przez radiowęzeł
szkolny.
3. Konkurs jest jednoetapowy, polega na przygotowaniu projektu banknotu
okolicznościowego w formie cyfrowej zgodnie ze specyfikacją techniczną.
4. W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły uczniów pod opieką wybranego
nauczyciela.
5. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zespołów
konkursowych.
6. Prace konkursowe zostaną opublikowane i poddane pod głosowanie na szkolnej
witrynie facebook w dniach 23-24 XI 2019r.
7. Głosowanie jest wolne dla wszystkich, termin głosowania: 25 XI – 05.XII 2019r.
8. Zwycięzcą konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zdobędą największą ilość
głosów.
V. Specyfikacja techniczna prac konkursowych

Szanuj pieniądze

1. Prace konkursowe mogą być przygotowane w grafice wektorowej, rastrowej lub
mieszanej.
2. Dopuszczalne formaty plików bitmapowych to .psd (Photoshop) lub .tiff
3. Wymiary projektowanego banknotu: 150 x 75mm, rozdzielczość 300 dpi.
4. W projekcie banknotu obowiązkowo musi się znaleźć logotyp Projektu NBP
dostępny w pracowniach komputerowych, u nauczycieli przedmiotów graficznych
lub opiekunów grup projektowych.
5. Prace konkursowe należy złożyć opiekunowi grupy w formie cyfrowej do dnia 22
listopada 2019r.
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez
Komitet Główny. Nagrodami w Konkursie są: smartwatche, słuchawki
bezprzewodowe, karty pamięci.
Nagroda za 1. miejsce – smartwatch dla każdego członka zespołu
Nagroda za 2. miejsce – słuchawki bezprzewodowe dla każdego członka zespołu
Nagroda za 3. miejsce – karta pamięci dla każdego – członka zespołu
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
Uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,
poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy
z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Rzeszowie: www. ekonomik.rzeszow.pl.

Wręczenie nagród nastąpi podczas
Sesji Młodych Ekonomistów w miesiącu grudniu.

Szanuj pieniądze

