
 

  
 

REGULAMIN  

KONKURS „Ile wiesz o pieniądzach i BAKCYL-u” 

Konkurs realizowany w ramach jubileuszu 10-lecia Projektu  
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu „Ile wiesz o pieniądzach i BAKCYL-u” (zwanego dalej Konkursem)  
jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 8,  
00-380 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 jubileuszu 10-lecia Projektu Bankowcy dla Edukacji 

Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL.  

 

§2 CELE KONKURSU 
 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny. 
2. Cele konkursu: 

a) Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej. 
b) Upowszechnianie wiedzy na temat pieniędzy. 
c) Uczczenie jubileuszu 10-lecia Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci  

i Młodzieży BAKCYL.  
 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

1. Konkurs trwa od 24 listopada do 14 grudnia 2022 roku. 
2. Informacje o konkursie umieszczane będą na stronie konkursowej: 

bakcyl.wib.org.pl/konkurs-10-lat-projektu 
3. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 6-8.  
4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych, posiadający 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodę przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna prawnego na udział w Konkursie.  

5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu oznacza, że przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny 
zapoznał się z treścią Regulaminu, zaakceptował  jego postanowienia i wyraził zgodę  
na udział osoby małoletniej w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu poświadczającego 
spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności pisemnej zgody 
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego,  pod rygorem wykluczenia ucznia z udziału 
w Konkursie. 

 

§4 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU 
  

1. Zadaniem uczestnika jest rozwiązanie quizu w formule online na platformie TESTPORTAL. 
Pytania konkursowe będą dotyczyły wiedzy na temat pieniędzy oraz Projektu BAKCYL. 

2. Test będzie aktywny od 24 listopada do 14 grudnia 2022 r. 
3. Test będzie się składał z 13 pytań (jednokrotnego wyboru), które system wybierze dla 

uczestnika losowo. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik zdobędzie 1 punkt. Uczestnik 

https://bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkurs-10-lat-projektu


 

musi udzielić odpowiedzi na pytanie podczas jego pierwszego wyświetlenia (nie może wrócić 
do niego później). Czas na rozwiązanie testu wynosi 10 minut. Czas jest liczony od momentu 
pojawienia się pierwszego pytania. 

4. Przed przystąpieniem do testu Uczestnik będzie musiał uzyskać KOD DOSTĘPU. Aby zdobyć 
kod dostępu Uczestnik powinien uruchomić link do testu, podać adres e-mail, a następnie 
kliknąć w przycisk UZYSKAJ KOD DOSTĘPU. Na wskazany adres mailowy zostanie wysłany 
unikatowy kod, który należy skopiować i wkleić w pole KOD DOSTĘPU. 

5. W procesie rejestracji uczestnik zostanie poproszony o podanie na stronie logowania imienia 
i nazwiska, klasy, nazwy szkoły wraz z miejscowością, numeru telefonu oraz adresu e-mail do 
opiekuna prawnego (umożliwiający kontakt w sprawie przekazania nagrody  
w przypadku wygranej). 

6. Do testu uczestnik może przystąpić tylko raz. 
7. Adres przeznaczony do kontaktu w sprawie konkursu: bakcyl@wib.org.pl 
8. Harmonogram Konkursu: 

 

HARMONOGRAM KONKURSU 

Rodzaj działania: Termin: Uwagi: 

Aktywność testu: 

 

od 24.11.2022 

do 14.12.2022 

Link do testu zostanie udostępniony na stronie 

konkursowej w dniu 24.11.2022 o godz. 00.00: 

bakcyl.wib.org.pl/konkurs-10-lat-projektu  

Ogłoszenie 

wyników bez 

konieczności 

organizowania 

dogrywki 

do 18.12.2022 Wyniki zostaną opublikowane na stronie: 

bakcyl.wib.org.pl/konkurs-10-lat-projektu 

Ogłoszenie 

wyników z 

koniecznością 

organizowania 

dogrywki 

Nie później niż w 

terminie 7 dni od 

zakończenia 

dogrywki 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie: 

bakcyl.wib.org.pl/konkurs-10-lat-projektu 

Przekazanie nagród 

laureatom 

W terminie 21 

dni od ogłoszenia 

wyników  

Nagrody zostaną przekazane na wskazane przez 

opiekuna prawnego konto bankowe  

 

§5 WYŁANIANIE LAUREATÓW I NAGRODY 
 

1. Spośród uczestników Organizator wyłoni pięć osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów 
za rozwiązany test. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników (tj. więcej niż pięć) tej 
samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie czas w jakim uczestnik rozwiązał 
test (im krótszy czas, tym wyższe miejsce). W przypadku braku możliwości wyłonienia pięciu 
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 – 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto)  
2. miejsce – 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych brutto)  
3. miejsce – 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) 
4. miejsce – 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) 
5. miejsce – 150 zł brutto (słownie:  sto pięćdziesiąt złotych brutto) 

mailto:bakcyl@wib.org.pl


 

3. Organizator Konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu mailowo lub telefonicznie  
w terminie do 14 dni po ogłoszeniu wyników.  

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie bakcyl.wib.org.pl/konkurs-10-lat-projektu,  
w tym informacje na temat zwycięzców (imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły), na co 
każdy Uczestnik i jego opiekun prawny wyrażają zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając 
swoje dane.  

5. Nagrody finansowe Konkursu zostaną przekazane na konta laureatów w ciągu 21 dni od dnia 
ogłoszenia wyników, po uprzednim potwierdzeniu statusu ucznia i wskazaniu przez opiekuna 
prawnego uczestnika numeru konta bankowego. 

6. Nieprzekazanie numeru rachunku bankowego i niepotwierdzenie statusu ucznia w terminie  

3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się Organizatora ze zwycięzcą jest 

równoznaczne z rezygnacją z nagrody. 

7. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

§6  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych jest Fundacja 
Warszawski Instytut Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczkowskiego 8, 
00-380 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. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oraz jego opiekun prawny akceptują Regulamin.  
2. 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 finansach.  
 

 
Warszawa, 22.11.2022 r. 
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