
 

 

 

R E G U L A M I N 
 

Konkursu dla uczniów szkół średnich z obszaru finansów i przedsiębiorczości 

 

 

1. Organizatorem Konkursu dla uczniów szkół średnich z obszaru finansów  

i przedsiębiorczości (zwanego dalej konkursem) jest Zakład Finansów i Rachunkowości 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (adres: Państwowa Akademia Nauk  

Stosowanych, ul. 3 maja 17, 87-800 Włocławek) przy współudziale studentów III roku studiów na 

kierunku: Finanse i Rachunkowość.  

2. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla uczniów szkół średnich. 

3. Komisję Konkursową tworzą kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości (Przewodniczący 

Komisji) oraz studenci III roku studiów na kierunku: Finanse i Rachunkowość. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

5. Cele konkursu: 

 promowanie edukacji obywatelskiej, 

 upowszechnianie wiedzy z obszaru finansów i przedsiębiorczości, 

 zachęcanie uczniów do dalszego kształcenia w kierunku związanym z tą dziedziną 

wiedzy, 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, 

 pobudzanie twórczego myślenia. 

6. Konkurs odbywa się w danym roku szkolnym.  

7. Udział w konkursie jest indywidualny lub w zespołach maksymalnie 3-osobowych.  

8. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w dniach od 1 do 24 marca na adres mailowy: 

konkurs.fir@pans.wloclawek.pl następujących dokumentów: 

 wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1), 

 podpisanej przez opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2), 

 podpisanej informacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której 

dane dotyczą (zał. nr 3), 

 pracy konkursowej. 

9. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę na wybrany przez siebie temat z zaproponowanego przez 

organizatora obszaru tematycznego. 

10. Obszar tematyczny zostanie ogłoszony przez organizatora dla każdej edycji konkursu odrębnie.  

11. Uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech form przygotowania pracy konkursowej: esej, prezentacja 

multimedialna lub nagranie multimedialne. 



 

 

12. Przesłane prace konkursowe muszą spełniać następujące kryteria: 

 Esej: maksymalnie 10 stron formatu A4, czcionka Time New Roman 12 pkt.,  

z odstępami 1,5 wiersza, marginesy 2,5; 

 Prezentacja multimedialna: do 30 slajdów; 

 Nagranie multimedialne: maksymalnie 10 minut.  

13. Do pracy należy dołączyć spis literatury oraz innych źródeł informacji z których korzystał/li 

autor/autorzy.  

14. Prace powinny być zawarte w plikach podpisanych imieniem i nazwiskiem uczestnika(-ów) 

konkursu. Praca powinna być załącznikiem do maila zatytułowanego „Konkurs dla uczniów szkół 

średnich z obszaru finansów i przedsiębiorczości”. Mail musi również zawierać zeskanowane i 

podpisane załączniki nr 1, 2 i 3.  

15. Organizator potwierdza odbiór pracy e-mailem zwrotnym w ciągu 5 dni. W przypadku braku 

potwierdzenia należy wysłać mail ponownie lub skontaktować się z koordynatorem konkursu 

powołanym przez komisję konkursową. 

16. Przesłane i przyjęte do konkursu prace uczniów zostaną zakodowane przez koordynatora konkursu. 

W mailu zwrotnym uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu pracy oraz otrzyma 

indywidualny kod pracy.  

17. Praca powinna zostać podpisana tylko w nazwach plików. Sama praca nie może zawierać żadnych 

danych, które pozwoliłyby członkom Komisji konkursowej zidentyfikować autora/ów pracy. 

18. Koordynator konkursu przekaże zakodowane prace konkursowe komisji konkursowej. 

19. Komisja konkursowa oceni prace pod względem: 

a. aktualności, praktyczności i innowacyjności poruszanego tematu, 

b. poziomu merytorycznego pracy, 

c. trafności wyciągniętych wniosków, 

d. sposobu i formy przedstawienia tematu, 

e. doboru wykorzystanych źródeł, 

f. ewentualnego przeprowadzenia własnych badań i/lub analiz. 

20. Praca może otrzymać maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych obszarów (razem 60 pkt.). 

Protokół z oceny pracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 

21. Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja wybierze trzech laureatów, którzy najlepiej 

przedstawili wybrany temat. 

22. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewiduje się nagrody dla uczniów jak i nauczyciela, pod 

okiem którego została przygotowana praca konkursowa. 

23. O wysokości i podziale nagród zdecyduje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  

we Włocławku.  

24. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 marca. 



 

 

25. Wręczenie nagród odbędzie się w auli budynku znajdującego się we Włocławku przy ul. 

Energetyków 30, 87-800 Włocławek.  

26. Udział w konkursie jest wolny od wszelkich opłat. 

27. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

28. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku 

z siedzibą: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. 

29. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

w celu organizacji i realizacji Konkursu dla uczniów szkół średnich z obszaru finansów  

i przedsiębiorczości. 

30. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, ale niezbędna  

do wzięcia udziału w konkursie.  

31. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych 

na podstawie przepisów prawa.  

32. Informacje na temat konkursu będą udostępniane i publikowane przez Państwową Akademię Nauk 

Stosowanych we Włocławku w celach promocyjnych oraz informacyjnych w zakresie 

zawierającym dane uczestników. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na 

publikację wizerunku uczestnika konkursu.  

33. Konkurs jest finansowany ze środków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

oraz ze wsparcia sponsorów.  

34. Organizator nie zwraca kosztów podróży na uroczystość wręczenia nagród.  

35. Dla uhonorowania uczestników i laureatów organizator konkursu wręcza dyplomy. 

36. Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać przesyłając 

informację/zapytanie na adres konkurs.fir@pans.wloclawek.pl 

37. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Rektor Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 


