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REGULAMIN KONKURSU „ŻYJ FINANSOWO!” 

 

Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „ŻYJ FINANSOWO!”, zwanego dalej „Konkursem”, 

skierowanego do uczestników VIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” 

realizowanego przez SKEF.  

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (zwane dalej „SKEF”) z siedzibą w Gdyni przy 

ul. Legionów 126. 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami 

osobistymi wśród uczniów biorących udział w VIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu 

osobistym”. 

 

3. WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

3.1. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.  

3.2. Organizator powoła jury, w skład którego wejdą eksperci reprezentujący Organizatora, Sponsorów, Partnerów oraz 

środowiska naukowe. 

 

4. SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU KONKURSU 

4.1. Informacje o Konkursie zostaną przesłane do nauczycieli realizujących VIII edycję projektu „Żyj finansowo! czyli jak 

zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

4.2. Regulamin Konkursu będzie także dostępny na stronie www.zyjfinansowo.pl.  

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

5.1. Konkurs organizowany jest dla uczniów, którzy do dnia finału Konkursu, tj. 27 maja 2016 r. nie ukończyli 22 lat, 

biorących udział w VIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykazywanie się aktywnością podczas zajęć prowadzonych w ramach  

projektu oraz przygotowanie pracy pisemnej i przekazanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) nauczycielowi realizującemu projekt.  

5.3. Temat pracy pisemnej: „Mój biznes regionalny”. Przedstaw plan na „własny biznes”, wykorzystujący tradycje, 

zasoby, środowisko Twojego regionu. W opisie planu przyjmij następujące założenia: 

- rozpoczęcie działalności 02 stycznia 2019 r., 

- zebrany kapitał na dzień 02 stycznia 2016 r.: 3 000 zł 

oraz uwzględnij następujące informacje: 

- nazwę firmy spójną z planowaną działalnością, 

- opis produktu/usługi, 

- wskazanie odbiorców Twoich produktów/usług, 

- przedstawienie konkurencji, 

- opis źródeł finansowania,  
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- szacunkowe zestawienie przychodów i kosztów za pierwszy kwartał funkcjonowania Twojej nowej firmy, 

- wskazanie szans i zagrożeń Twojego regionalnego biznesu, 

- przedstawienie planu rozwoju działalności.  

5.4. Praca powinna zostać sporządzona w wersji papierowej, na min. 5 stronach formatu A4, czcionką Calibri, Arial lub 

Times New Roman w rozmiarze 13.  

5.5. Nauczyciel realizujący projekt, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac, spośród prac 

otrzymanych od uczniów z każdej z grup projektowych, przesyła prace wraz z formularzem zgłoszeniowym 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 

81-472 Gdynia, ul. Legionów 126. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 08 kwietnia 2016 r. Decyduje data stempla 

pocztowego. 

5.6. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wielkimi literami. 

 

6. ELIMINACJE DO FINAŁU, SPOSÓB OCENY PRAC 

6.1. Powołane przez Organizatora jury dokona oceny nadesłanych prac i wybierze max. 12 najlepszych prac spośród 

ocenionych na min. 70 pkt., przy czym praca może zostać oceniona na max. 100 punktów. 

6.2. Autorzy zwycięskich prac wraz z opiekunami – nauczycielami realizującymi projekt zostaną zaproszeni na finał 

Konkursu, który odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora w dniach od 26 – 28 maja 2016 r.  

6.3. Nazwiska autorów wyłonionych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

 

7. FINAŁ, WARSZTATY GRUPOWE I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

7.1. Finał Konkursu odbędzie się bez względu na liczbę uczestników, a Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu finału Konkursu. 

7.2. Finalista wraz z opiekunem – nauczycielem mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach przewidzianych 

w programie finału konkursu.  

7.3. Jeżeli finalista nie będzie mógł uczestniczyć w finale Konkursu, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Organizatora. W takiej sytuacji Organizator może zaprosić do udziału w finale Konkursu kolejną osobę, której praca 

pisemna zdobyła odpowiednio najwyższą liczbę punktów. 

7.4. Organizator pokryje koszty pobytu (nocleg i wyżywienie) każdego finalisty wraz z jednym opiekunem – nauczycielem 

realizującym projekt. 

7.5. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie uzyskają zgody na 

finansowanie tych kosztów przez swoją szkołę i przedłożą oświadczenie wydane przez dyrekcję szkoły, Organizator 

może w szczególnych sytuacjach pokryć koszty podróży na zasadach wskazanych przez organizatora. 

7.6. W trakcie finału Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać finałowe zadania konkursowe związane z zagadnieniami 

zawartymi w publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.  

7.7. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych w finale. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska 

taką samą liczbę punktów, o zwycięstwie decydować będzie czas rozwiązania finałowych zadań konkursowych.  

7.8. Zwycięzcy zostaną uhonorowani następującymi nagrodami: 

7.8.1. Pierwsze miejsce – notebook Dell Inspiron + nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości otrzymanej                    

nagrody rzeczowej.  

7.8.2. Drugie miejsce – tablet Samsung Galaxy + nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody 

rzeczowej.  

7.8.3. Trzecie miejsce – aparat fotograficzny. 

7.9. Uczestnicy finału będą uczestniczyć w warsztatach grupowych poświęconych tematyce VIII edycji Konkursu. 

     

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 30 czerwca 2015 r. i najpóźniej w tym dniu na stronie internetowej 

www.zyjfinansowo.pl zostaną ogłoszone nazwiska laureatów Konkursu. 
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8.2. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8.3.  Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.  

8.4. Prace uczestników Organizator Konkursu może bezpłatnie wykorzystać do celów promocyjno-marketingowych oraz 

badawczych. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o finalistach Konkursu, 

wywiadów w materiałach promocyjnych i reklamowych SKEF, Sponsorów oraz Partnerów.  

8.6. Nagrody, których wartość przekracza 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze uiszczenie podatku. 

8.7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego prawa. 

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 2 Zarządu SKEF z dnia 23 listopada 2015 roku 


