
 

Gdynia, dnia 9 czerwca 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

W grudniu 2019 r. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło realizację projektu „Gra na start! 

Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Projekt realizowany jest z 

Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

Projekt zakłada opracowanie pakietu materiałów dydaktycznych pt. „Przedsiębiorczość na planszy”, który obejmuje:  

− grę planszową dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, 

− przewodnik metodyczny dla nauczyciela zawierający konspekty zajęć z wykorzystaniem gry planszowej. 

W październiku 2020 r. przeprowadzono w szkołach ponadpodstawowych zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem 

prototypu gry planszowej i w oparciu o jeden z konspektów zajęć zawartych w przewodniku metodycznym. Na 

podstawie zebranych informacji zwrotnych od uczniów i nauczycieli opracowano finalną wersję pakietu, który w 

październiku 2021 r. zostanie nieodpłatnie rozdystrybuowany pośród nauczycieli w całym kraju. 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza nauczycieli przedmiotu podstawy 

przedsiębiorczości i/lub przedmiotów ekonomicznych ze szkół ponadpodstawowych do zgłaszania chęci 

otrzymania bezpłatnie pakietu „Przedsiębiorczość na planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla 

nauczyciela z konspektami zajęć i 6 egzemplarzy gry planszowej. Pakiety będą dystrybuowane od 1 

października 2021 r. Warunkiem otrzymania pakietu jest złożenie deklaracji przeprowadzenia zajęć z uczniami 

szkoły ponadpodstawowej w październiku 2021 r. oraz deklaracji udziału nauczyciela w badaniu ewaluacyjnym. 

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych (formularz, oświadczenie 

o przetwarzaniu danych osobowych) na adres: kkolodziejczyk@skef.pl w terminie do 31 sierpnia 2021 r., a 

następnie oryginałów dokumentów na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 

81-472 Gdynia, z dopiskiem „Gra na start!”. Z nauczycielami, którzy zostaną wybrani do otrzymania pakietu 

skontaktujemy się mailowo do dnia 15 września 2021 r. 

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Kołodziejczyk tel. 695-981-036 lub 58/ 624-98-72. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Z poważaniem, 

        Katarzyna Kołodziejczyk 

        Kierownik Projektu 

 

mailto:kkolodziejczyk@skef.pl


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i Nazwisko Nauczyciela:   ……………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:    ……………………………………………………………………….. 

Numer kontaktowy:    ……………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:     ……………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły:     ……………………………………………………………………….. 

Adres szkoły:     ……………………………………………………………………….. 

Województwo:     ……………………………………………………………………….. 

 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam chęć otrzymania bezpłatnie pakietu materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na 

planszy” zawierającego przewodnik metodyczny dla nauczyciela z konspektami zajęć i 6 

egzemplarzy gry planszowej, opracowanego w ramach projektu „Gra na start! Edukacja 

przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Jednocześnie deklaruję przeprowadzenie 

zajęć z uczniami z wykorzystaniem gry i w oparciu o jeden z konspektów zajęć w październiku 

2021 r. oraz deklaruję swój udział w badaniu ewaluacyjnym. 

Deklarowana liczba uczniów w zajęciach: ………………………………. 

 

………………………………………………….   …………………………………………………. 

                    (miejscowość, data)              (podpis Nauczyciela) 

 

 

 

 



 

Doświadczenie w realizacji projektów w zakresie edukacji przedsiębiorczej/finansowej/ekonomicznej: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie chęci otrzymania pakietu materiałów dydaktycznych „Przedsiębiorczość na planszy”: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem nauczycielem przedmiotu: …………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………….   …………………………………………………. 

                    (miejscowość, data)              (podpis Nauczyciela) 



 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Organizator Projektu. 

2. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Projektu, 

publikacji informacji o Projekcie 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. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest 

umożliwienie Uczestnikom Projektu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi Projektu jego przeprowadzenie i 

rozliczenie, opublikowanie informacji o Projekcie oraz archiwizację dokumentów. 

4. Uczestnicy Projektu mają prawo do: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

c) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są 

przetwarzane, 

f) wniesienie skargi do organu nadzorczego. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie i umożliwienia Organizatorowi 

zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia Projektu 

a) w zakresie jaki dotyczy wykonania obowiązku rozliczenia finansowego Projektu, podanie danych jest obowiązkowe 

i wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości. 

6. Dane osobowe Uczestników Projektu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 

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

a) trzech lat od zakończenia Projektu w związku z ochroną przed roszczeniami – dotyczy wszystkich Uczestników 

Projektu, 

b) pięć lat od końca roku, w którym dokonano rozliczenia finansowego w związku z ustawą o rachunkowości. 

8. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 2, odbiorcami danych osobowych Uczestników Projektu 

mogą być podmioty, którym Organizator Projektu zleca wykonanie czynności związanych z realizacją Projektu, z którymi 

wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) w szczególności podmioty świadczące usługi 

księgowe, prawne, IT i ewaluacji Projektu. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że moje dane osobowe będą przetwarzane 

przez Organizatora Projektu w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Projektu „Gra na start! 

Edukacja przedsiębiorcza młodzieży z wykorzystaniem planszowej gry edukacyjnej”. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am 

poinformowany/-a o moich prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

………………………………………………….   …………………………………………………. 

                    (miejscowość, data)              (podpis Nauczyciela) 

 

 


