REGULAMIN
Konkurs Milion na Bank dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
edycja 2021/2022

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu „Milion na Bank”.
2. Organizatorami Konkursu „Milion na Bank” są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (zwana dalej Warszawski Instytut Bankowości) oraz
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Plac Kasztelański 3, 01-362
Warszawa (zwana dalej Fundacja Think!) lub łącznie zwane Organizatorami.
3. Konkurs „Milion na Bank“ (zwany dalej Konkursem) jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin jest wiążący dla Organizatorów i uczestników Konkursu. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorów oraz uczestników Konkursu.
§2. Cele Konkursu
1. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej i podnoszenie kompetencji młodych
ludzi w zakresie podstawowych narzędzi finansowych.
2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
3. Upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz
zarządzania finansami osobistymi.
§3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w całym okresie trwania konkursu mają nie
mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat.
2. Osoby małoletnie (tj. osoby które nie ukończyły 18 lat) mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą
przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu
poświadczającego spełnienie warunków uczestnictwa (w szczególności pisemnej zgody przedstawiciela
ustawowego) pod rygorem wykluczenia z udziału Konkursie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu. Wyłączenie z rywalizacji dotyczy
graczy, którzy w poprzednich edycjach Konkursu zdobywali jedno z 6 pierwszych miejsc w rankingu generalnym i
tym samym uzyskali status laureata Konkursu.
4. Uczniowie uczestniczący w Konkursie są zobowiązani do przestrzegania zasad Konkursu określonych
w niniejszym Regulaminie.
§4. Zakres tematyczny Konkursu
1. Zakres tematyczny Konkursu odpowiada podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości“.
2. Materiałem uzupełniającym do Konkursu są filmy edukacyjne zamieszczane na stronie https://bakcyl.wib.org.pl
oraz materiały opublikowane na stronie gry symulacyjnej „Pierwszy Milion“ wykorzystywanej w Konkursie – w
zakładce „Baza wiedzy“ oraz „O grze“.
§5. Rejestracja i informacje o Konkursie
1. Bieżące informacje o Konkursie są publikowane na stronie https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/
2. Każdy uczestnik samodzielnie zgłasza swój udział w Konkursie poprzez założenie konta na stronie:
https://uczniowie-2021.gra.1milion.edu.pl/pl/logowanie-rejestracja
3. Każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto.
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§6. Zasady organizacji Konkursu
Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy Milion“ (zwanej
dalej Grą). Operatorem gry symulacyjnej „Pierwszy Milion“ jest Think Global sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo w niej ma wyłącznie charakter zabawy edukacyjnej. Żadnemu z
uczestników Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Organizatorów lub Operatora o
wypłatę zgromadzonego w Grze kapitału.
Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać poniższych czynności w terminie zgodnym z Harmonogramem:
a. założyć konto na stronie: https://uczniowie-2021.gra.1milion.edu.pl/pl/logowanie-rejestracja
b. ukończyć minimum jedną turę w Grze.
Po każdej turze uczestnik Konkursu może zapisać Grę i powrócić do niej w innym terminie.
Celem Gry jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego
miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur:
a. Uczestnik Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
b. Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.
c. Wartość zgromadzonego kapitału określana jest po zakończeniu każdej tury.
d. Wyznacznikiem zgromadzonego kapitału jest suma posiadanej gotówki oraz aktualna wartość środków
ulokowanych w aktywa finansowe i inwestycyjne określana jako Stan Majątku.
Wyniki Gry rozpoczętej przed lub ukończonej po terminach wskazanych w Harmonogramie Konkursu nie będą
brane pod uwagę.

§7. Zasady wyłaniania zwycięzców
Zwycięzcami, z zastrzeżeniem §3 ust. 2, są osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w kwalifikacji generalnej oraz
najlepsze wyniki w danym województwie. O przynależności uczestnika do województwa decyduje lokalizacja szkoły, do
której uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022. Kolejność zwycięzców zostanie określona przez Komisję Konkursową wg
następujących kryteriów:
1. Na podstawie stanu majątku w wysokości co najmniej 1.000.000 zł zgromadzonego w jak najmniejszej liczbie tur.
2. W przypadku remisu będzie decydowała wysokość zgromadzonego majątku, a w następnej kolejności wskaźnik
parametru Szczęście.
3. W przypadku, kiedy żaden z uczestników Konkursu w danym regionie nie zgromadzi majątku w wysokości co
najmniej 1.000.000 zł, wygra uczestnik, którego stan majątku będzie największy (jednak nie mniej niż 500.000 zł). W
przypadku zgromadzenia stanu majątku o tej samej wartości, o zwycięstwie zdecyduje mniejsza liczba tur. W
przypadku zgromadzenia stanu majątku o tej samej wartości, w tej samej liczbie tur decydujący będzie poziom
parametru Szczęście.
4. Jeżeli wszyscy uczestnicy konkursu zbankrutują, o zwycięstwie będzie decydować największa liczba rozegranych tur.
5. Wyniki
zostaną
opublikowane
(zgodnie
z
harmonogramem
Konkursu)
na
stronie
https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/. Dodatkowo informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana na adres
e-mail uczestnika Konkursu podany podczas rejestracji w Grze.
§8. Harmonogram konkursu
1.

Termin
od 06.12.2021 r. godz. 08.00
do 25.02.2022 (do godz. 23:59)

2.

25.02.2022 r. o godz. 23:59

3.

do 12.03.2022

4.

do 19.03.2022

Działanie
Zgłoszenie do udziału w Konkursie poprzez założenie konta w Grze, na
stronie https://uczniowie-2021.gra.1milion.edu.pl/pl/logowanierejestracja i rozpoczęcie Gry.
Zamknięcie Gry, od tego momentu uczestnik nie ma dostępu do swojego
konta w Grze.
Ogłoszenie wyników na stronie https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/

Przesłanie przez zwycięzców danych niezbędnych do otrzymania nagród
finansowych milionnabank-uczen@wib.org.pl.
5. do 31.03.2022
Przesłanie nagród finansowych
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów o okres nieprzekraczający 30 dni.
§9. Nagrody
1. Dla uczestników, którzy osiągną w Konkursie sześć najlepszych wyników są przewidziane nagrody finansowe.
Fundatorem nagród finansowych jest Fundacja Think!, a są one następujące:
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a. 1. miejsce – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto.
b. 2. miejsce – 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto.
c. 3. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
d. 4. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
e. 5. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
f. 6. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
2. Dla uczestników, którzy w swoim województwie osiągnęli najlepszy wynik (zgodnie z zasadami wyłaniania
zwycięzców) Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przyzna nagrody finansowe w wysokości 300,00 zł
(słownie: trzysta złotych) brutto.
§ 10. Warunki otrzymania nagród
1. Nagrody finansowe Konkursu zostaną przesłane na konta bankowe laureatów, po uprzednim potwierdzenia statusu
ucznia (przesłanie kopii ważnej legitymacji szkolnej) oraz przekazaniu danych umożliwiających zrealizowanie
przelewu bankowego.
2. Nagroda finansowa jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991
roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1387). Zgodnie art. 21 ust.
1 pkt 68 ww. ustawy nagrody do kwoty 2000,00 zł będą korzystać ze zwolnienia podatkowego.
§ 11. Odwołanie
1. Odwołania od wyników Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres: milionnabank-uczen@wib.org.pl
w
terminie
3
dni
od
opublikowania
wyników
Konkursu
na
stronie
internetowej
https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/.
2. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania.
3. Decyzja Warszawskiego Instytutu Bankowości w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się
od wyniku uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji.
§ 12. Przetwarzanie danych osobowych
1. Współadministratorami danych uczestników Konkursu „Milion na Bank“ są: Fundacją Warszawski Instytut
Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Wiedzy Think! (Think!) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Plac Kasztelański 3, 01-362 Warszawa.
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 będą przetwarzane przez współadministratorów:
a. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu przygotowania
i przeprowadzenia konkursu oraz ochrony przed roszczeniami;
b. na podstawie zgody (art 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu przesyłania informacji o innych projektach realizowanych
w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: login, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko uczestnika
oraz opiekuna prawnego, miasto, rok urodzenia, płeć, telefon kontaktowy, pełną nazwę i adres szkoły oraz wyniki
osiągnięte w Konkursie.
5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia tej edycji Konkursu „Milion na Bank“ dla uczniów szkół
ponadpodstawowych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów świadczących dla WIB m.in. usługi rozliczeniowe,
informatyczne, czy archiwizacji dokumentów.
7. Dane osobowe uczestników nie będą przekazane do państw trzecich ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez WIB, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Konkursie.
§13. Wzajemne ustalenia współadministratorów
Współadministratorzy na podstawie art. 26 ut. 2 RODO informują, że w drodze wzajemnych ustaleń:
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1. WIB przetwarza dane osobowe uczestników w celu koordynacji wszelkich niezbędnych działań związanych
z organizacją konkursu, w tym bieżącego kontaktu z uczestnikami, ogłoszenia i publikacji laureatów oraz realizacji
praw z art. 15-22 RODO w tym zakresie.
2. Fundacja Think! Przetwarza dane osobowe uczestników w celu przeprowadzenia rejestracji i gry na platformie
elektronicznej oraz realizacji praw z art. 15-22 RODO w tym zakresie.
§14. Postanowienia końcowe
1. Warszawski Instytut Bankowości zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Warszawskiego Instytutu Bankowości są ostateczne.
2. Warszawski Instytut Bankowości zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://bakcyl.wib.org.pl/milionnabank/.
3. Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę
Regulaminu.
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