
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" 

1. W Ogólnopolskim Konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" mogą wziąć 

udział wszystkie szkoły, których nauczyciele zgłosili się do udziału w programie 

„Moje finanse”. 

2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" 

jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem 

Polskim i Citi Fundation. 

3. Celem Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" jest 

wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz poziomu umiejętności uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie racjonalnego zarządzania finansami. 

4. Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" 

można zgłaszać uczniów za pośrednictwem strony internetowej Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakładce „Moje finanse". 

5. Konkurs przebiega w III etapach: I etap ma charakter szkolny, II etap to zmagania 

międzyszkolne, III etap to wielki finał. 

6. W I etapie uczniowie otrzymują tzw. "materiał startowy", czyli wskazówki jak 

przygotować się do konkursu. Nauczyciel, w wybranym przez siebie terminie, 

przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne, wykorzystując zamieszczone na stronie 

internetowej programu konkursowe testy. Na podstawie eliminacji 

wewnątrzszkolnych wyłaniane są 3-osobowe drużyny, które nauczyciel zgłosi do 

rozgrywki międzyszkolnej (druk zgłoszenia będzie opublikowany na stronie 

internetowej programu).  

7. Drużyny przystępują do rozgrywek międzyszkolnych, w ramach których rozwiązują 

3 case'y. Termin zawodów międzyszkolnych oraz szczegółowe zasady ich 

przeprowadzania zostaną ogłoszone na stronie internetowej programu najpóźniej na 10 

dni przed rozpoczęciem rozgrywki. 

8. O wyniku eliminacji międzyszkolnych zadecyduje liczba otrzymanych punktów 

i czas, w którym zadania zostaną rozwiązane. 

9. Drużyny uczestniczące w I etapie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w formie 

elektronicznej. 

10. Do II etapu kwalifikuje się 20 zespołów. 

11. W II etapie uczniowie muszą przygotować film i opublikować go w internecie. 

Tematyka i dane techniczne niezbędne do realizacji zadania zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej programu 27.02.2017r. Drużyny zakwalifikowane do II etapu 

otrzymają wszystkie informacje również drogą mailową na adres podany podczas 

rejestracji drużyny. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym 

regulaminie Uczestnicy oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanego filmu oraz że wszystkie osoby występujące w filmie 

wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Twórcy filmu udzielają organizatorowi 

konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie 

nadesłanych filmów w celach dydaktycznych. 

12. W II etapie brana jest pod uwagę aktywność szkoły mierzona przez liczbę oddanych 

głosów na przedstawioną pracę konkursową oraz wartość merytoryczna filmu. 

Głosowanie internautów odbywać się będzie w dniach 13-19.03.2017r. Jury oceni 12 

filmów, które w wyniku głosowania internautów zdobędą najwięcej głosów.  

13. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 31.03.2017r. na stronie internetowej programu 

"Moje finanse". Drużyny uczestniczące w II etapie otrzymają certyfikaty uczestnictwa 

w formie elektronicznej. 



14. Do III etapu awansuje 8 zespołów. Finaliści o awansie zostaną poinformowani za 

pośrednictwem strony internetowej programu "Moje finanse" oraz drogą mailową na 

adresy podane podczas rejestracji drużyny. 

15. Rozgrywka finałowa składa się z dwóch części: test wiedzy w zakresie 

gospodarowania finansami i konkurs debat metodą Karla Poppera oceniany przez 

specjalnie powołane jury. Teza debaty zostanie ogłoszony trzy tygodnie przed 

rozgrywką finałową na stronie internetowej programu.  

16. III etap odbędzie się 20-22.04.2017r. w Konstancinie Jeziornej. 

17. Decyzje Jury są ostateczne. 

18. Dla finalistów Konkursu przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody.  

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania do regulaminu zmian, o których 

powiadomią uczestników na stronie internetowej programu. 

 

 

 


