Europejski Quiz Finansowy 2018/2019
Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Europejski Quiz Finansowy (EQF), zwany dalej także Konkursem, jest tematycznie zgodny
z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie, poszerzając jej treści w zakresie
problematyki zarządzania finansami i wiedzy o strukturach systemu finansowego w Polsce
i w Europie.
2. Organizatorem EQF jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (zwana dalej Organizatorem),
realizator projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Projekt jest realizowany
we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Europejską Federacją Bankową.
Siedziba
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3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: http://bakcyl.wib.org.pl/EQF
§2. Cele Konkursu
1.
2.
3.
4.

Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie.
Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
§3. Uczestnicy Konkursu

1. Do uczestnictwa w EQF mogą przystąpić szkoły podstawowe. Uczestnikami Konkursu mogą być
uczniowie klas VII i VIII (rocznik 2004 i 2005).
§4. Zgłoszenia
1. Szkoły przesyłają zgłoszenie swojego udziału w Europejskim Quizie Finansowym poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/eqf.
2. Przystępując do konkursu, Szkoła wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za przeprowadzenie
eliminacji szkolnych oraz za kontakt z Organizatorem.
3. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
§5. Zakres tematyczny Konkursu oraz materiały edukacyjne
1. Zakres
tematyczny
Konkursu
dotyczy
takich
zagadnień
jak:
budżet
i oszczędzanie, pożyczanie, inwestowanie, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zadania

matematyczne, polski i europejski system finansowy, struktury europejskie. Szczegółowa lista
zagadnień opublikowana jest na stronie bakcyl.wib.org.pl/eqf.
2. Na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/materialy dostępne są materiały edukacyjne (m.in. filmy
edukacyjne, raporty), przydatne w przygotowaniach do Konkursu. W celach ćwiczeniowych
Organizator udostępnił także kilka przykładowych testów. Ww. testy zamieszczono na stronie:
www.bakcyl.wib.org.pl/eqf.
§6. Zasady organizacji Konkursu
Europejski Quiz Finansowy składa się z trzech etapów:
1. Etap szkolny:
a) Celem etapu szkolnego jest wyłonienie dwuosobowych zespołów (zwanych dalej Zespołami
Finalistów), które będą reprezentowały swoje klasy oraz Szkołę w zmaganiach ogólnopolskich.
W skład zespołu finalistów mogą wejść tylko uczniowie z tej samej klasy.
b) Szkoła decyduje w jaki sposób wyłoni zespoły finalistów. Organizator daje 3 opcje do wyboru,
dopuszczalny jest wybór tylko jednej opcji z poniższych dla całej Szkoły:
a. eliminacje klasowe - przeprowadzane odrębnie w każdej klasie uczestniczącej w
konkursie, z wykorzystaniem testu kwalifikacyjnego otrzymanego od Organizatora.
Celem jest wyłonienie z klasy pary uczniów z najlepszymi wynikami, którzy tworzyć
będą Zespół Finalistów. Liczba zespołów finalistów będzie odpowiadać liczbie klas, w
których przeprowadzono eliminacje (1 klasa = 1 zespół).
b. eliminacje tylko dla zainteresowanych uczniów - przeprowadzane łącznie dla chętnych
uczniów z całej Szkoły, z wykorzystaniem testu kwalifikacyjnego otrzymanego od
Organizatora. Od liczby uczestników będzie zależała liczba zespołów, które można
wyłonić.
• od 10 do 40 uczestników eliminacji – prawo wyłonienia 1 zespołu (uczniowie 1 klasy)
• powyżej 40 do 80 uczestników eliminacji – prawo wyłonienia 2 zespołów (uczniów 2
klas)
• powyżej 80 uczestników eliminacji – prawo wyłonienia 4 zespołów (uczniów 4 klas)
Skład dwuosobowego Zespołu Finalistów tworzyć będą: uczeń z najlepszym wynikiem
wyłoniony podczas eliminacji oraz uczeń z tej samej klasy, który podczas eliminacji
uzyskał kolejny, najwyższy wynik. Jeśli nie można wyłonić drugiego ucznia w sposób
wskazany powyżej koordynator szkolny, w porozumieniu z wychowawcą klasy wyznaczy
ucznia spośród pozostałych uczniów z klasy.
c. Zgłoszenia tylko 1 Zespołu Finalistów z całej Szkoły bez przeprowadza testów
kwalifikacyjnych. UWAGA: Zespół tworzy para uczniów z tej samej klasy.
c) Test kwalifikacyjny wykorzystywany w eliminacjach etapu szkolnego opracowuje i przesyła do
Koordynatora w Szkole Organizator. Test może być przeprowadzony on-line w aplikacji Kahoot!
albo tradycyjnie w formie papierowej. Koordynator zaznacza w zgłoszeniu w jaki sposób i kiedy
chciałby przeprowadzić etap szkolny. W zależności od decyzji Organizator prześle na adres email Koordynatora (wskazany w zgłoszeniu) link do testu on-line lub zestaw pytań do
samodzielnego wydrukowania przez Szkołę (wraz z kluczem odpowiedzi). Aby przeprowadzić
test w formule konkursowej poprzez wykorzystanie Kahoot! Szkoła zobowiązana jest zapewnić
niezbędne rozwiązania techniczne tj.: komputer (stacjonarny lub laptop) i ekran, na którym będą
wyświetlane pytania oraz do udzielania odpowiedzi przez uczniów - dostęp do komputerów lub
możliwość korzystania ze smartfonów.
d) Etap szkolny Szkoła przeprowadza w terminie do 31.12.2018

e) Po etapie szkolnym Koordynator rejestruje Zespoły Finalistów (w terminie do 15.01.2019r.) oraz
informuje o wynikach tego etapu poprzez formularz zgłoszeniowy do finału krajowego dostępny
na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/eqf.
f) Skład Zespołu Finalistów może zostać zmieniony tylko w przypadkach wyjątkowych. W takim
wypadku Organizator rekomenduje by w miejsce finalisty/zespołu weszli uczniowie, którzy
uzyskali kolejny najwyższy wynik (z uwzględnieniem, iż zespół każdorazowo tworzą uczniowie tej
samej klasy).
2. Finał krajowy:
a) Do finału krajowego przystępują wszystkie Zespoły Finalistów wyłonione podczas etapu
szkolnego.
b) Zespoły finalistów logują się do Kahoot! posługując się loginem nadanym przez Organizatora.
c) Finał odbywa się on-line na kanale Youtube (konieczne będzie połączenie internetowe do
wskazanego przez Organizatora kanału youtube). Szkoła jest zobowiązana zapewnić Zespołom
Finalistów niezbędne rozwiązania techniczne oraz warunki umożliwiające szybką odpowiedź i
ewentualne konsultacje wewnątrz Zespołu Finalistów.
d) Aby sprawdzić przygotowanie Szkoły do uczestnictwa w finale, zostanie przeprowadzona próba
techniczna finału z udziałem Zespołów Finalistów. Próba techniczna oraz sam Finał odbędą się
on-line w drugiej połowie marca 2019 r., ze wskazaniem przez Organizatora linków do kanału
Youtube. Dokładne terminy zostaną opublikowane do 30 stycznia 2019 r.
e) Zadaniem każdego Zespołu Finalistów jest odpowiedzieć na zestaw pytań konkursowych. Zespół
może udzielić odpowiedzi tylko raz. Zespół ma czas na wewnętrzne konsultacje przed
udzieleniem odpowiedzi. O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz czas udzielania
poprawnych odpowiedzi.
f) Podczas finału krajowego wyłoniony zostanie zwycięski zespół, który będzie reprezentował
Polskę w finale europejskim.
g) Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/eqf
3. Finał europejski w Brukseli
a. Za poprowadzenie finału europejskiego odpowiada Europejska Federacja Bankowa.
b. W finale europejskim startują zwycięskie zespoły finałów krajowych organizowanych
w Europie.
c. Każdy zespół-finalista będzie odpowiadał na pytania z wykorzystaniem Kahoot! w swoim języku
ojczystym. O zwycięstwie zadecyduje poprawność i czas udzielonej odwiedzi. W danym zespole
uczniowie mogą się konsultować przy udzielaniu odpowiedzi.
d. Europejska Federacja Bankowa zapewnia uczestnikom warunki do uczestnictwa w grze.
e. Wyniki są ogłaszane w dniu finału.
§6. Dokumentacja z przebiegu EQF w Szkole
1. Organizator rekomenduje Szkolnym Koordynatorom przygotowanie krótkich prezentacji / filmów z
przebiegu EQF w Szkole.
2. Film powinien trwać około 1 minuty i być zapisany w jednym z trzech formatów: MP4, WMV lub
MOV. Prezentacja powinna zawierać więcej niż 4 slajdy. Ww. materiały należy przesłać na adres:
eqf@wib.org.pl.
3. Koordynatorzy oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanego filmu/prezentacji oraz że wszystkie osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na
publikację wizerunku. Twórcy filmu udzielają Organizatorom konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej
terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych filmów w celach dydaktycznych i promocji
projektu.
4. Organizator wykorzysta prezentacje/filmy w celu promocji EQF.
§7. Nagrody

1. Etap szkolny:
• Szkoła jest zobowiązana wręczyć członkom wszystkich Zespołów Finalistów dyplomy Laureata
Etapu Szkolnego EQF (wzór dostępny na stronie bakcyl.wib.org.pl/eqf).
2. Finał krajowy:
•

•

Zespół Finalistów, który uzyskał najlepsze wyniki w Finale krajowym zyskuje prawo uczestnictwa
w Finale europejskim w Brukseli. Organizator, tj. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
pokrywa koszty przelotu i 2 noclegów dla 2 uczniów oraz Opiekuna ze Szkoły. Zespołowi
towarzyszyć będzie przedstawiciel Organizatora. Podczas finału w Brukseli Organizator zapewni
dodatkowy program socjalny.
Dla najlepszych zespołów w klasyfikacji generalnej (trzy pierwsze miejsca) oraz najlepszych
zespołów w województwie (zgodnie z rankingiem wyników) przewidziane są nagrody rzeczowe.

3. Finał europejski w Brukseli:
• Nagrodę dla zwycięzców europejskiego finału EQF zapewnia Europejska Federacja Bankowa.

§7. Harmonogram Konkursu
Data
01.10.2018
do 30.11.2018
od chwili zgłoszenia do 31.12.2018
Od chwili przeprowadzenia etapu
szkolnego do 15.01.2019
Marzec 2019

Wydarzenie

Ogłoszenie konkursu
Termin składania zgłoszeń uczestnictwa przez Szkoły
Przeprowadzenie etapu szkolnego
Rejestracja Zespołów Finalistów

Test finału krajowego (instruktaż dla chętnych szkół) i Finał
krajowy on-line
W terminie 7 dni po finale Ogłoszenie wyników finału krajowego (3 pierwsze miejsca
krajowym
+ najlepsi w województwach)
7.05.2019
Finał europejski w Brukseli
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów o okres nieprzekraczający 30 dni.
§8. Odwołanie
1. Odwołania od wyników Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres: eqf@wib.org.pl w
terminie 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej Organizatora.
2. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się od wyniku
uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji.

§9. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorami danych uczestników Konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A (00-490 Warszawa).
2. Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu oraz koordynatorów szkolnych EQF będą
gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu:
• przeprowadzenia EQF – edycja 2018/2019,
• na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej
• archiwizacji
• udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
3. Po przeprowadzeniu EQF dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych danych
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, klasa, Szkoła, miasto, województwo - zaś

4.

5.
6.

7.
8.

10.
11.
12.

w przypadku koordynatorów szkolnych (bądź opiekunów) także adres e-mail oraz numer telefonu
kontaktowego.
W przypadku wyrażenia zgody Administrator zachowa dane w celu przesyłania informacji
o innych projektach realizowanych w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji Dzieci
i Młodzieży BAKCYL. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko,
stanowisko w Szkole, Szkoła, adres Szkoły, telefon i e-mail kontaktowy.
Podstawą prawną przetwarzania danych będzie udzielona zgoda.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. kontrahentom i podmiotom współpracującym
b. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
c. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
d. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
Uczestnicy i Koordynatorzy szkolni mają prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych
f. przeniesienia swoich danych osobowych
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej
zgody przed jej cofnięciem.
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
prosimy kierować na adres : sekretariat@wib.org.pl
Podanie danych osobowych przez uczestników EQF jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia
swego udziału w Konkursie.
§10. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Kontakt ze Szkołą i Opiekunami odbywa się poprzez dedykowany mail: eqf@wib.org.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/eqf. Dalsze
uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną
zmianę Regulaminu.

26.09.2018, Warszawski Instytut Bankowości

