REGULAMIN KONKURSU „Finanse i ekologia”
Konkurs realizowany w ramach wydarzenia
#BAKCYLPrzedsiębiorczości_ Wakacje 2021
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Finanse i ekologia” (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 organizowany w ramach wydarzenia #BAKCYLPRzedsiębiorczości_Wakacje 2021
realizowany jako element programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i 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 ekologii, finansów oraz systemu bankowego.
3. Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
4. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.
§3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs trwa od 5 lipca do 02 września 2021 roku.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach
wiekowych: uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 5-8 (zgodnie z uzyskaną w roku szkolnym
2020/2021 promocją do klasy wyższej w kolejnym roku). 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
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie quizu w formule online na platformie TESTPORTAL.
W ramach konkursu zostaną udostępnione 4 testy wiedzy dotyczące różnych obszarów,
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tj.: OSZCZĘDZANIE a EKOLOGIA, BEZPIECZNY W WAKACJE, ZWIEDZAMY INSTYTUCJE
FINANSOWE W POLSCE, PIENIĄDZ I OBRÓT BEZGOTÓWKOWY.
Testy będą aktywne w ściśle określonym czasie (każdy przez okres dwóch tygodni, zgodnie
z harmonogramem konkursu).
Każdy test będzie się składał z 6 pytań (jednokrotnego wyboru), które system wybierze dla
uczestnika losowo. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik zdobywa określoną liczbę
punktów (każde pytanie jest odrębnie punktowane). Uczniowie muszą udzielić odpowiedzi na
pytanie podczas jego pierwszego wyświetlenia (nie mogą wrócić do niego później). Czas na
rozwiązanie testu wynosi 10 minut. Czas jest liczony od momentu pojawienia się pierwszego
pytania.
Przed rozpoczęciem testu uczestnicy zostaną proszeni o podanie na stronie logowania
imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły wraz z miejscowością oraz adresu e-mail
(umożliwiający kontakt z opiekunem prawnym w sprawie przekazania nagrody w przypadku
wygranej).
Do każdego testu Uczestnik może przystąpić tylko raz (w czasie aktywności testu). Uczestnik
może przystąpić do wszystkich czterech testów lub tylko do wybranego testu.
Adres przeznaczony do kontaktu w sprawie konkursu: bakcyl@wib.org.pl
Harmonogram Konkursu:
HARMONOGRAM KONKURSU
Rodzaj działania:

Termin:

Uwagi:

Aktywność testu:
OSZCZĘDZANIE a
EKOLOGIA

od 05.07.2021
do 18.07.2021

Link do testu zostanie udostępniony na
stronie konkursowej:

Aktywność testu:
BEZPIECZNY W
WAKACJE

od 19.07.2021
do 01.08.2021

Aktywność testu:
ZWIEDZAMY
INSTYTUCJE
FINANSOWE W
POLSCE

od 02.08.2021
do 15.08.2021

Aktywność testu:
PIENIĄDZ I OBRÓT
BEZGOTÓWKOWY

od 16.08.2021
do 29.08.2021

Ogłoszenie wyników

do 02.09.2021r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/

Przekazanie nagród
laureatom

W terminie 14 dni od
zakończenia konkursu

Nagrody zostaną przekazane na wskazane
przez opiekuna prawnego konto bankowe

https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/ w dniu 05.07.2021
Link do testu zostanie udostępniony na
stronie konkursowej:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/ w dniu 19.07.2021
Link do testu zostanie udostępniony na
stronie konkursowej:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/ w dniu 02.08.2021
Link do testu zostanie udostępniony na
stronie konkursowej:
https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/ w dniu 16.08.2021

§5
WYŁANIANIE LAUREATÓW I NAGRODY
1. Laureatami konkursu zostaną trzy osoby (odrębnie w każdym z czterech quizów i w dwóch
grupach wiekowych), które zdobędą najwyższą liczbę punktów za rozwiązany test.
W przypadku uzyskania przez kilku uczestników (tj. więcej niż trzy osoby) tej samej liczby
punktów, kryterium rozstrzygającym będzie czas w jakim uczestnik rozwiązał test. W
przypadku braku możliwości wyłonienia trzech zwycięzców na podstawie ww. kryteriów (tj.
suma punktów i czas odpowiedzi) Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania
dogrywki dla osób, które uzyskały najwyższe wyniki (osoby z remisowym wynikiem).
2. Nagrody:
1. miejsce – 300 zł (słownie: trzysta złotych)
2. miejsce – 200 zł (słownie: dwieście złotych)
3. miejsce – 100 zł (słownie: sto złotych)
Nagrody zostaną przyznane odrębnie w każdym z czterech quizów, odrębnie w dwóch
grupach wiekowych.
3. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu mailowo w terminie do 14
dni po ogłoszeniu wyników.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie https://bakcyl.wib.org.pl/konkurs-finansei-ekologia/, w tym informacje na temat zwycięzców (imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły),
na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane.
5. Nagrody finansowe Konkursu zostaną przekazane na konta laureatów, po uprzednim
potwierdzeniu statusu ucznia i wskazaniu przez opiekuna prawnego uczestnika numeru konta
bankowego.
6. Nieprzekazanie numeru konta bankowego i niepotwierdzenie statusu ucznia jest
równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
7. Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora w ciągu 3 dni od opublikowania
wyników. Odwołanie należy przesłać na adres mailowy: bakcyl@wib.org.pl. Odwołanie
zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni od dnia złożenia odwołania.

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych jest Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-394
Warszawa; sekretariat@wib.org.pl
2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail: iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych);
3. Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych będą gromadzone
i wykorzystywane przez Administratora w celu:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby
towarzyszącej jej działalności edukacyjnej;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) w przypadku wyrażenia zgody na
przesyłanie informacji o projektach realizowanych w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji
Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
imię i nazwisko, telefon i e-mail kontaktowy
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma
oraz wnioski;

4. Po przeprowadzeniu konkursu dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych danych
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, klasa, szkoła - zaś w przypadku opiekunów prawnych
także adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
5. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu
lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b. podmiotom, którym WIB powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te
dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym,
firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub
świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub
kurierskie.
6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Uczestnicy i opiekunowie prawni 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
8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Podanie danych osobowych przez uczestników i opiekunów prawnych jest dobrowolne, ale
niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Konkursie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik oraz jego opiekun prawny akceptują regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne.
3. 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.
4. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 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,
zarządzania finansami i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Otrzymane prace mogą być
wykorzystywane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości dla celów realizacji
programów edukacji finansowej.

Warszawa, 01.07.2021 r.

