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REGULAMIN KONKURSU EKONOMICZNEGO  

„MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” 
 
Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w XII edycji ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego 
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, zwanego dalej „Konkursem”, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. 
Temat konkursu brzmi: „Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i idei wzajemności w finansach”. 
Udział w Konkursie, przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz pracy konkursowej obejmującej test z pytaniami i zadaniem 
opisowym, oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.    
 
1. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (zwane dalej „SKEF”) z siedzibą w Gdyni przy 
ul. Legionów 126. 
 
2. CEL KONKURS I WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

2.1. Celem Konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ubezpieczeń. 

2.2. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał.  
2.3. SKEF powoła jury, w skład którego wejdą eksperci reprezentujący SKEF, Partnerów, Sponsorów oraz środowiska naukowe. 
 
3.  SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU KONKURSU 
3.1.  Informacje o Konkursie zostaną przesłane do szkół gimnazjalnych. 
3.2. Regulamin Konkursu, praca konkursowa obejmująca test z pytaniami i zadaniem opisowym oraz opowiadanie 
konkursowe będą dostępne na stronie Organizatora Konkursu tj. www.skef.pl od dnia 13 marca 2017 r. 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
4.1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 
osiemnastego roku życia.  
4.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz pracy konkursowej obejmującej 
test z pytaniami i zadaniem opisowym zamieszczonego na stronie www.skef.pl i przesłanie ich za pośrednictwem aplikacji w 
formie elektronicznej bądź za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 
Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem „Konkurs MPME”. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 kwietnia 2017 r. Decyduje 
data stempla pocztowego. 
4.3. Aplikacja w formie elektronicznej obsługiwana jest przez przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Firefox, Google 
Chrome. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez inne przeglądarki nie jest równoznaczne ze skutecznym dokonaniem 
zgłoszenia udziału w Konkursie. 
4.4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić wielkimi literami. 
4.5. Pytania konkursowe będą dotyczyły zagadnień i pojęć z zakresu: ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), 
podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym, instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz 
idei wzajemności w finansach, w szczególności: rodzajów ubezpieczeń, charakterystyki podstawowych produktów 
ubezpieczeniowych, działalności Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystw Ubezpieczeniowych, rodzajów 
ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych oraz podmiotów 
realizujących ubezpieczenia społeczne. Ponadto, w teście mogą się znaleźć pytania związane z opowiadaniem konkursowym, 
działalnością SKEF, Partnerów i Sponsorów oraz Patronów Konkursu, którzy zostaną wskazani na stronie internetowej 
www.skef.pl. 
 
5. ELIMINACJE DO FINAŁU, SPOSÓB OCENY PRAC 
5.1. Praca konkursowa podzielona jest na dwie części: A i B. 
5.2. 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). 
5.3. 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. 
5.4. Część B zawiera jedno zadanie opisowe z elementami matematyki finansowej, za które można zdobyć maksymalnie 50 
punktów.  
5.5. 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. 
5.6. Suma wszystkich punktów wynosi 80. Część B  podlega ocenie pod warunkiem otrzymania z części A minimum 28 
punktów.  
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5.7. 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. 
5.8. Spośród nadesłanych prac zostanie wyłonionych 10 prac z największą liczbą punktów. W przypadku, gdy więcej niż 10 
prac osiągnie tę samą liczbę punktów, jury wyłoni finałowe prace kierując się wyborem najlepszych prac z części B, które 
zagwarantują ich autorom udział w finale Konkursu. 
 
6. FINAŁ, WARSZTATY GRUPOWE I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 
6.1. Finał Konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 r. w miejscu wybranym przez SKEF, bez względu na liczbę uczestników. SKEF 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finału Konkursu. 
6.2. Finalista wraz z opiekunem mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w programie finału 
Konkursu. 
6.3. 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. 
6.4. SKEF pokryje koszty podróży i pobytu (nocleg i wyżywienie) każdego finalisty wraz z jednym opiekunem. Zasady zwrotu 
kosztów podróży reguluje Załącznik nr 1 Regulaminu. 
6.5. W trakcie finału Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać finałowe zadania konkursowe.  
6.6. 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 rozwiązania finałowych zadań 
konkursowych. 
6.7. Zwycięzcy zostaną uhonorowani następującymi nagrodami: 
6.7.1. Pierwsze miejsce – notebook Dell Inspiron + świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości otrzymanej 
nagrody. 
6.7.2. Drugie miejsce – tablet Samsung Galaxy + świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody. 
6.7.3. Trzecie miejsce – aparat fotograficzny. 
 
7. NAGRODA DLA NAUCZYCIELA 
Nauczyciel, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac ocenionych powyżej 65 pkt. i kompletnie wypełnionych  
w części A i B zostanie nagrodzony bonem o wartości 750 PLN do zrealizowania w sieci SODEXO. 
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 30 czerwca 2017 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, Partnerów, Sponsorów 
oraz Patronów. 
8.7. Nagrody, których wartość przekracza 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu 10% 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. 
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 2 Zarządu SKEF z dnia 11 stycznia 2017 roku. 
 
 
 
 
 


