REGULAMIN KONKURSU
„Oszacuj z BAKCYLEM”
- projekt organizowany z okazji Dnia Dziecka
w ramach wydarzenia: #1czerwcazWIB
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Oszacuj z BAKCYLEM” (zwanego dalej Konkursem) jest Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa, NIP
526-00-38-522, KRS 0000110584 zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs jest realizowany z okazji Dnia Dziecka jako element programów: Bezpieczeństwo w
Cyberprzestrzeni oraz Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Cele konkursu
są wskazane poniżej i wskazują na edukacyjny charakter projektu.
§2
CELE KONKURSU
1. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
2. Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego.
3. Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
4. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Do konkursu można przystąpić w dniu 01 czerwca 2020 roku (przez całą dobę).
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla
dorosłych). W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie udziału w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie przez opiekuna prawnego.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora
oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych przez podmioty współpracujące przy realizacji
Konkursu.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
§4
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Konkurs polega na rozwiązaniu testu wiedzy, który składa się z 25 pytań. Część pytań będzie
polegać na oszacowaniu, tj. podaniu wartości najbliższej prawdzie (pytania będą dotyczyły
danych statystycznych).
2. By wziąć udział w Konkursie uczestnik winien wypełnić formularz zgłoszeniowy, który
jednocześnie zawiera pytania testowe. Link do formularza zostanie opublikowany

na fanpage BAKCYL: https://www.facebook.com/projektbakcyl/ oraz
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-oszacuj-z-bakcylem/ w dniu 01.06.2020

na

stronie

§5
Wyłonienie laureata
1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Przy wyłanianiu przez Komisję Konkursową laureatów uwzględniane będą następujące
kryteria:
a. Suma punktów uzyskanych za poprawnie udzielone odpowiedzi.
b. W przypadku, kiedy kilku uczestników otrzyma taką samą liczbę punktów decydować
będzie termin wysłania odpowiedzi na formularzu zgłoszeniowym.
3 W przypadkach spornych Organizator zastrzega możliwość zadania pytania lub zadania
dodatkowego uczestnikom.
4. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia zwycięzców w przypadku, gdy żaden z
uczestników nie uzyska w sumie 18 punktów.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§6
NAGRODY
1. Uczniowie, którzy uzyskają pięć najlepszych wyników otrzymają nagrody finansowe:
1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
3. miejsce – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
4. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
5. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
2. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, na wskazany w zgłoszeniu
mail w terminie do 10 dni po zakończeniu Konkursu.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage BAKCYL oraz stronie:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-oszacuj-z-bakcylem/, w tym informacje na temat
zwycięzców (nazwa szkoły, numer klasy, miejscowość).
4. Nagrody finansowe Konkursu zostaną przekazane na wskazane przez osobę reprezentującą
uczestnika konto.
5. Nieprzekazanie numeru konta bankowego jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania
nagrody.

§7
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

Administratorami danych uczestników Konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut
Bankowości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez
Administratora w celu:
 przeprowadzenia Konkursu,
 na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej
 archiwizacji
 udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

3.

Po przeprowadzeniu Konkursu dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych
danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwa szkoły, klasa, e-mail i
telefon kontaktowy, miejscowość.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie udzielona zgoda.
5. 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
7. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Uczestnicy i ich przedstawiciele ustawowi 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
10. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani /Pana danych
osobowych prosimy kierować na adres : sekretariat@wib.org.pl
12. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do
zgłoszenia swego udziału w Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

4.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy oraz jego opiekunowie prawni akceptują regulamin
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 konkursu. Dalsze
uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na
dokonaną zmianę Regulaminu.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, bakcyl@wib.org.pl.Organizator
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
Konkurs jest realizowany w dziedzinie nauki w celu poszerzania wiedzy o bankowości,
zarządzania finansami i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Warszawa, 27.05.2020 r.

