REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
w ramach projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do maturzysty"

I.

TEMAT I CEL KONKURSU

1. Konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem: Racjonalne
gospodarowanie budżetem
II.
Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów szkół
gimnazjalnych, wiedzy dotyczącej racjonalnego gospodarowania budżetem
III.
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do
maturzysty ", dzięki wsparciu Programu Edukacji Ekonomicznej NBP. Patronem
honorowym projektu jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we współpracy
firmą Exacto sp. z o.o. w Rzeszowie
IV.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie (zwani w dalszej części Regulaminu: „Uczestnikami”)
klas III Gimnazjów. Warunkiem udziału w konkursie jest uczestnictwo
w warsztatach.
V.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2016/2017
2. Informacje

na

temat

Konkursu

publikowane

są

na

stronie

internetowej

www.ekonomik.rzeszow.pl i przesłane do szkół zgłoszonych do projektu.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1) I etap – szkolny: min. 2 zespoły z każdej szkoły
2) II etap – finał
Etap szkolny polega na indywidualnym rozwiązaniu testu. Uczniowie dobierają się w
dwuosobowe zespoły przed przystąpieniem do testu. Na wynik ostateczny zespołu,
składa się suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków danego zespołu.
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Do finału konkursu kwalifikuje się 6 zespołów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów
z testu. Finał odbędzie się w ZSE w Rzeszowie: uczniowie w zespołach 2 osobowych
rozwiązują różne zadania dotyczące problematyki konkursu.
Szczegółowe terminy poszczególnych etapów, podane będą na podanej stronie internetowej ZSE
w zakładce projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do maturzysty"
4. Każdy Uczestnik II etapu zobowiązany jest mieć ze sobą i okazać na wezwanie legitymację
szkolną
5. Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada Komitet
Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatora oraz instytucji
partnerskiej.
6. W I etapie uczniowie indywidualnie rozwiązują testy, wybrane odpowiedzi zaznaczają na
karcie odpowiedzi. Dyrektorzy szkół lub upoważnieni przez nich nauczyciele, przesyłają
rozwiązania testów, do organizatora konkursu czyli ZSE w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 13,
35-016 Rzeszów
7. Koordynator projektu, ocenia przesłane odpowiedzi, ustalając liczbę uzyskanych punktów
8. Decyzje podjęte przez Koordynatora projektu są ostateczne.
9. Przebieg Konkursu:
1) I etap
a) Organizacja:


I etap konkursu odbywa się w każdej szkole zgłoszonej do projektu i składa
się z testu (rozwiązywany indywidualnie)
 Udział w warsztatach jest kierowany do wszystkich uczniów danego
poziomu w szkole zgłoszonej do projektu. Udział w konkursie jest
dobrowolny lecz każda szkoła powinna zachęcić do udziału w nim co
najmniej dwa zespoły po dwóch uczniów. Do testów mogą więc przystąpić
wszyscy uczestnicy warsztatów (podzieleni na zespoły) lub tylko uczniowie,
którzy zadeklarowali w specjalnym formularzu, chęć udziału w konkursie.
 Za organizację I etapu odpowiedzialni są dyrektorzy szkół.
 Pytania przesłane przez Komitet Organizacyjny zabezpiecza Dyrektor Szkoły
b) Po przeprowadzeniu każdej I fazy konkursu, rozwiązane testy i karty
odpowiedzi przesyłane są do organizatora konkursu.
 Koordynator projektu najpóźniej w ciągu tygodnia po przeprowadzonym
I etapie, wysyła uzyskane przez uczestników wyniki z testu do dyrektorów
szkół.
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Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona na stronie
www.ekonomik.rzeszow.pl
w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia I etapu.

c) Zadania konkursowe:
 Testy na etapie szkolnym składają się z 20 pytań zamkniętych,
wielokrotnego wyboru z różną liczbą prawidłowych odpowiedzi.
Pytania dotyczą problematyki związanej z realizowanymi
warsztatami
 Zadania finałowe dotyczą wiedzy i umiejętności nabytych podczas
zajęć warsztatowych i mają różnorodną, atrakcyjną formę: rebusy,
krzyżówki, uzupełnianki itp .



VI.

2) II etap
a) Organizacja:
Uczestnikami finału jest 6 zespołów (po dwie osoby), które zdobyły najwyższą liczbę
punktów w I etapie
b) finał konkursu polegał będzie na rozwiązywaniu wylosowanych zadań
Jury finałowe ocenia rozwiązania zadań, w oparciu o kryteria
c) Zwycięzcy zostają wyłonieni przez sumowanie liczby punktów uzyskanych
indywidualnie przez każdego członka zespołu w etapie szkolnym oraz
punktów zdobytych w finale
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez
Komitet Główny. Nagrodami w konkursie są: tablety, czytniki e-booków, , pendrive.
- Nagroda za 1. miejsce – tablet odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 2. miejsce – czytniki e-booków dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 3. miejsce – pendrive+kalkulator odpowiednio dla Uczestnika
zespołu

VII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Nieprzestrzeganie zasady samodzielności podczas etapu I stanowi podstawę
dyskwalifikacji uczestnika Konkursu. Przez nieprzestrzeganie zasady samodzielności
rozumie się m.in. porozumiewanie się z innymi uczestnikami Konkursu w czasie jego
trwania. korzystanie z urządzeń elektronicznych lub innych pomocy
2. Dyskwalifikacji na każdym etapie Konkursu podlegają osoby korzystające z jakichkolwiek
pomocy naukowych i dydaktycznych oraz z urządzeń mobilnych.
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3. Dyskwalifikacja może mieć również miejsce w wypadku innych zachowań naruszających
postanowienia Regulaminu..
4. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Komitet Szkolny w odniesieniu do etapu I,
Komitet Organizacyjny w odniesieniu do etapu II.
VIII.

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.pl
3. Organizator nie pokrywa kosztów podróży Uczestników oraz ich opiekunów w II etapie
konkursu.
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