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REGULAMIN KONKURSU „ŻYJ FINANSOWO!” 

 

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

„Konkursem”, rozgrywanego zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, skierowanego do uczestników 

XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” realizowanego przez Stowarzyszenie 

Krzewienia Edukacji Finansowej. 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

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

ul. Legionów 126, zarejestrowane w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000053057, NIP 586-20-11-292. 

 

2. CEL KONKURSU 

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

finansami osobistymi wśród uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział w XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli 

jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

 

3. WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

3.1. Konkurs jest organizowany i ogłaszany przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla osób 

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2. Konkurs jest dwuetapowy. 

3.2.1. Etap pierwszy –  eliminacje do finału (w grupie projektowej). 

3.2.2. Etap drugi – finał. 

3.3. 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. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki 

jego uczestników.  

4.2. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy Regulamin, zostaną przesłane do nauczycieli realizujących XIII edycję 

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

4.3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie https://www.skef.pl/zyj-finansowo/. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

5.1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, począwszy od pierwszej klasy szkoły 

ponadpodstawowej, którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. nie ukończyli 22. roku życia, biorących udział w XIII edycji 

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

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu oraz 

przygotowanie pracy konkursowej na temat „Moje pierwsze cztery kółka. Od dłuższego czasu Twoim marzeniem 

jest posiadanie „własnych czterech kółek”. Jednak, aby usiąść za kierownicą swojego auta, wcześniej należy 

ukończyć kurs prawa jazdy, zdać egzamin, kupić samochód i… No właśnie, i co dalej? Przedstaw szczegółowy plan 
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realizacji powyższego marzenia. Oprócz kosztów kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B oraz zakupu samochodu, 

uwzględnij także 2-letni koszt utrzymania własnego auta. Nie zapomnij o wszystkich opłatach, zarówno tych 

obowiązkowych, jak i „niezaplanowanych”. Wyjaśnij, czym się kierowałeś przy wyborze samochodu. Opisz źródła 

finansowania wszystkich wydatków” i przekazanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) nauczycielowi realizującemu projekt. 

5.3. Praca konkursowa powinna zostać sporządzona indywidualnie przez Uczestnika Konkursu w wersji elektronicznej 

w formacie tekstowym programu Word lub PDF (min. 4 strony formatu A4, czcionka Calibri, Arial lub Times New 

Roman w rozmiarze 12).  

5.4. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia, jednocześnie oświadcza, że pracę sporządził samodzielnie oraz  

że nie narusza ona praw osób trzecich. Samodzielność wykonania każdej pracy jest weryfikowana przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5.5. Praca konkursowa niespełniająca któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, będzie 

podlegać wykluczeniu z udziału w Konkursie.  

5.6. Zgłoszenie uczestnika do Konkurs uważane będzie za akceptację warunków Regulaminu.  

5.7. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

5.8. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl. 

 

6. ELIMINACJE DO FINAŁU KONKURSU 

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

otrzymanych od uczniów z każdej z grup projektowych, przesyła prace konkursowe wraz z formularzami 

zgłoszeniowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl. 

6.2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 kwietnia 2021 r. Zgłoszenie powinno zostać nadesłane na adres wskazany 

w punkcie 6.1. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

7. FINAŁ KONKURSU. SPOSÓB OCENY PRAC I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

7.1. Powołane przez Organizatora jury dokona oceny nadesłanych przez nauczycieli prac konkursowych i wybierze 

spośród nich 10 najlepszych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

a) kompletność i szczegółowość zgodnie z poleceniem pracy, 

b) poprawność merytoryczna (pojęcia, uzasadnienia, obliczenia itp.), 

c) wykorzystanie wiedzy i informacji zdobytych podczas zajęć w ramach projektu, 

d) wykorzystanie wiedzy i informacji zdobytych z innych źródeł, 

e) kreatywność i atrakcyjność, 

f) umiejętność planowania i przewidywania oraz realizm, 

g) forma, spójność, estetyka pracy i zrozumiałość. 

7.2.  Jury Konkursu wyłoni spośród Autorów 10 najlepszych prac konkursowych 3 Laureatów, którzy zostaną  

uhonorowani nagrodami pieniężnymi: 

7.2.1. Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna o wartości 2.000 zł. 

7.2.2. Drugie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1.500 zł.  

7.2.3. Trzecie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1.000 zł 

7.3. Autorzy pozostałych 7 najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów Konkursu. 

7.4. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.skef.pl/zyj-

finansowo do dnia 24 maja 2021 r. 

7.5. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 15 dni roboczych od dnia opublikowania wyników Konkursu na 

stronie internetowej w następujący sposób: 

7.5.1. 3 Laureatów Konkursu otrzyma wypłatę nagród pieniężnych na wskazane przez nich rachunki 

bankowe, pod warunkiem przesłania w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu 



 

3 

 

skanu dokumentu „Kwestionariusz osobowy dla uczestnika konkursu” na adres: 

kkolodziejczyk@skef.pl, a następnie oryginału dokumentu na adres siedziby Organizatora. Wzór 

kwestionariusza zostanie przesłany Laureatom Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej 

w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.  

7.5.2. Autorzy pozostałych 7 najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe na wskazane 

przez nich adresy zamieszkania za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej. 

7.6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy jury czuwają przedstawiciele Zarządu Organizatora. 

     

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

8.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

8.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o 

laureatach Konkursu w mediach, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. 

8.3. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 

umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi Konkursu jego 

przeprowadzenie i rozliczenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów. 

8.4. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: 

8.4.1. dostępu do swoich danych osobowych,  

8.4.2. żądania sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

8.4.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8.4.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8.4.5. cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8.5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie i umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu:  

8.5.1. w zakresie, jaki dotyczy wykonania obowiązku rozliczenia nagród przekazanych laureatowi, podanie 

danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i 

ustawy o rachunkowości. 

8.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa: 

8.6.1. trzech lat od zakończenia Konkursu w związku z ochroną przed roszczeniami – dotyczy wszystkich 

Uczestników; 

8.6.2. pięć lat od końca roku, w którym dokonano wypłaty Nagrody w związku z ustawą o rachunkowości – 

dotyczy tylko laureatów Konkursu; 

8.7. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 8.2, odbiorcami danych osobowych 

Uczestników mogą być: 

8.7.1. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności związane z realizacją Konkursu, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), 

8.7.2. Partnerzy, Sponsorzy oraz Patroni Konkursu wskazani na stronie internetowej https://www.skef.pl/zyj-

finansowo/. 

8.8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 15 lipca 2021 r.  

9.2. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
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9.3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich Autorom i przechodzą na własność Organizatora Konkursu, któremu 

przysługuje prawo do ich dowolnego, nieograniczonego wykorzystania. 

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

oraz badawczych, w tym powielać techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową, opublikować we fragmentach lub 

w całości na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjno-marketingowych, a także sporządzić 

opracowanie, korzystać z niego i rozporządzać nim. Każdy uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia udziału  

w nim, wyraża na to zgodę. 

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu 

oraz wywiadów z nimi przeprowadzonych, na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych i 

reklamowych Organizatora, Sponsorów oraz Partnerów. Każdy uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia udziału 

w nim, wyraża na to zgodę. 

9.6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości przez Uczestnika 

Konkursu.  

9.7. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

9.8. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 

9.9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązującego 

prawa. 

 

10. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU 

10.1. Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 8 lutego 2021 roku. 

 

 


