„Złap BAKCYLA”
Konkurs edukacji finansowej na (dobry) początek roku szkolnego
REGULAMIN KONKURSU

§1
Cele konkursu
Edukacja w zakresie zarządzania własnymi finansami. Konkurs nawiązuje do tematyki lekcji
realizowanych w ramach projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL.

§2
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy
ul. Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa.

§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do młodzieży w wieku 12-18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. Złożenie pracy konkursowej w formie elektronicznej do 30 września 2016 r. na adres:
uszulc@wib.org.pl
b. Zawarcie w treści e-maila zgłaszającego następujących informacji: imię i nazwisko
uczestnika oraz opiekuna prawnego, rok urodzenia uczestnika, adres zamieszkania
wraz z numerem telefonu i adresem e-mail. Dane dotyczące adresu zamieszkania i
maila będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
3. Tematyka pracy konkursowej powinna dotyczyć zarządzania finansami. Warunkiem uznania
pracy jest wykorzystanie przez uczestnika pięciu następujących słów kluczowych
(dopuszczona jest dowolna odmiana): klient, bank, kredyt, BIK lub Biuro Informacji
Kredytowej, bezpieczeństwo. Kolejność wykorzystania słów kluczowych jest dowolna.
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4. Praca konkursowa może mieć formę: prezentacji power point (do 10 slajdów), filmu (do 5
minut), wiersza, opowiadania (do 2000 znaków ze spacjami), piosenki (do 5 minut), obrazka
lub komiksu (do 5 kartek A4).
5. Prace konkursowe powinny być przesłane w następujących formatach:
a. Prace graficzne - formaty pdf, jpg, png lub tif
b. Prace w formie tekstowej – formaty txt, doc, odt lub pdf
c. Prezentacje – formaty ppt, odp, pdf
d. Filmy lub nagrania - dowolny format wideo
6. Prace

nadesłane

na

konkurs

muszą

być

pracami

własnymi,

nigdzie

wcześniej

niepublikowanymi. Uczestnik konkursu, przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu
prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
8. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń w imieniu osób trzecich (nie dotyczy sytuacji, w której prawny opiekun zgłasza pracę
dziecka, albo pracę wykona uczestnik zbiorowy).
9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację załączonej pracy na stronach internetowych
Fundacji Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz w mediach społecznościowych
(Facebook, LinkedIN). Praca może być też wykorzystana przez Warszawski Instytut
Bankowości w działaniach edukacyjnych.
10. Konkurs

zostanie

przeprowadzony

za

pośrednictwem

strony

internetowej

www.bakcyl.wib.org.pl oraz mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIN).
11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
12. Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez Fundację Warszawski Instytut
Bankowości zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.
833) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu, a także wydania nagrody.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

§4
Ocena prac konkursowych
1.

O wyłonieniu laureata konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora przy projekcie
edukacyjnym BAKCYL.

2.

Prace podlegają wstępnej kwalifikacji przez jury.
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3.

Prace zakwalifikowane przez jury będą udostępniane

na stronie projektu BAKCYL

(www.bakcyl.wib.org.pl) oraz na fanpejdżu projektu BAKCYL i Warszawskiego Instytutu
Bankowości.
4.

5.

Przy wyłanianiu przez jury najlepszych prac uwzględniane są następujące kwestie:
a. Atrakcyjność pracy (mierzona liczbą „polubień”).
b. Komentarze pod prezentacją
pracy na fanpjejdżach Warszawskiego Instytutu
Bankowości.
c. Poprawność merytoryczna pracy.
d. Walor edukacyjny pracy.
e. Samodzielność wykonania pracy.
Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§5
Harmonogram konkursu
1. 1 września 2016 r. – ogłoszenie konkursu.
2. 30 września 2016 r. – termin końcowy nadsyłania prac.
3. 5 października 2016 r. – wstępna kwalifikacja prac przez jury konkursu.
4. 10 października 2016 r. – publikacja zakwalifikowanych prac na stronie projektu BAKCYL
(www.bakcyl.wib.org.pl)

oraz

na

fanpejdżu

projektu

BAKCYL

(https://www.facebook.com/projektbakcyl). Rozpoczęcie głosowania przez internautów
(poprzez polubienia i wpisy komentarzy).
5. 17 października 2016 r. – zakończenie głosowania internautów.
6. 21 października 2016 r. – ogłoszenie wyników.

§6
Ogłoszenie wyników konkursu
1.

Lista laureatów zostanie opublikowana 21 października 2016 r. na stronie internetowej
www.bakcyl.wib.org.pl

2.

Osoby wyróżnione zostaną powiadomione mailowo w terminie do 31 października 2016 r.

3.

Prace laureatów będą prezentowane na stronie internetowej www.bakcyl.wib.org.pl i
www.wib.org.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

§7
Nagrody
1.

Organizator przyzna następujące nagrody:
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a. nagrodę główną: tablet Samsung Galaxy o wartości około 700 zł
b. druga nagroda główna: tablet Samsung Galaxy o wartości około 700 zł (w przypadku
otrzymania przez organizatora minimum 40 prac konkursowych)
c. nagrodę za drugie miejsce: słuchawki Creative o wartości około 300 zł
d. nagrodę za trzecie miejsce: powerbank PQI o wartości około 150 zł

2.

Jeśli nagrodę wygra uczestnik zbiorowy (kilka osób współwykonujących pracę),
liczba nagród za poszczególne miejsca pozostaje bez zmian.

3.
4.

5.

Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez laureatów adres na koszt WIB (na terenie
Polski).
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
b) zmiany nagrody głównej na inną o podobnej wartości.
Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagród na równowartość pieniężną.
§8
Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje regulamin.
2. Regulamin

niniejszego

konkursu

będzie

dostępny

na

stronie

Organizatora

www.bakcyl.wib.org.pl
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
4. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Zmieniony

regulamin

obowiązuje

od

czasu

opublikowania

go

na

stronie

www.bakcyl.wib.org.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania konkursu bez podania
przyczyny.
7. Konkurs jest realizowany w dziedzinie nauki w celu poszerzania wiedzy o bankowości i
zarządzania finansami. Otrzymane prace mogą być wykorzystywane przez Warszawski
Instytut Bankowości dla celów realizacji programów edukacji finansowej.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez
Facebook i LinkedIN ani firmy z nimi związane.
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