PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie
„Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”
Rok szkolny 2019/2020
1. Celem głównym Projektu jest upowszechnienie praktycznej wiedzy i rozwój kompetencji z zakresu zarządzania
finansami i przedsiębiorczości oraz planowania kariery zawodowej u 25 uczniów uczestniczących w działaniach
zespołowych Projektu oraz w grupach od 50 do 150 uczniów uczestniczących w pozostałych działaniach Projektu,
a także wsparcie 5 nauczycieli w procesie pracy z uczniem uwzględniające rozwój jego kariery zawodowej.
2. Cel główny Projektu będzie realizowany poprzez organizację szkoleń dla uczniów na platformie e-learningowej,
organizację wykładu eksperckiego, cyklu warsztatów z zakresu instrumentów finansowych, zorganizowanie
indywidualnych spotkań uczniów z doradcami zawodowymi, przeprowadzenie rozgrywek zespołów uczniów
z wykorzystaniem symulatora biznesowego, organizacji dwóch konkursów dla uczniów, a także podjęcie działań
skierowanych do nauczycieli, w tym spotkań z doradcą zawodowym, spotkań z certyfikowanym coachem oraz
wsparcie nauczycieli w zakresie narzędzi dydaktycznych, w terminie realizacji Projektu.
3. W działaniach Projektu mogą brać udział uczniowie i nauczyciele pięciu szkół ponadpodstawowych z miasta Biała
Podlaska zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie.
4. Do uczniów skierowane są dwa rodzaje działań:
a) działania zespołowe (skierowane do uczniów tworzących zespoły o których mowa w pkt. 7): cykl warsztatów
z zakresu instrumentów finansowych, indywidualne spotkania uczniów z doradcami zawodowymi, rozgrywka
z wykorzystaniem symulatora biznesowego Marketplace.
b) działania pozostałe - indywidualne, angażujące, w zależności od działania – od 50 do 150 uczniów ze szkół
uczestniczących w projekcie, w tym: szkolenia na platformie e-learningowej, konkurs na film, konkurs na esej,
wykład ekspercki i powiązany z nim konkurs.
5. Do nauczycieli skierowane są następujące działania: spotkania z doradcą zawodowym, spotkania
z certyfikowanym coach’em oraz wsparcie w zakresie narzędzi dydaktycznych.
6. Istnieje limit uczniów zgłaszanych z jednej szkoły w ramach działań zespołowych Projektu. Do konkursu w ramach
działań zespołowych można zgłosić uczestnictwo nie więcej niż 5 uczniów z jednej szkoły.
7. Pięciu uczniów zgłoszonych z danej szkoły tworzy zespół uczestniczący we wszystkich działaniach zespołowych
zaplanowanych w Projekcie.
8. Opiekunem 5-osobowego zespołu uczniów z danej szkoły i jednocześnie beneficjentem działań Projektu
skierowanych do nauczycieli jest zgłoszony z danej szkoły jeden nauczyciel.
9. Uczniowie tworzący 5-osobowe zespoły mogą uczestniczyć także w działaniach indywidualnych Projektu.
10. Miejscem realizacji Projektu jest:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, tel. +48 83 344 99 00, http://www.pswbp.pl , e-mail: psw@pswbp.pl
11. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
12. Zainteresowani nauczyciele (beneficjenci Projektu i opiekunowie 5-osobowych zespołów uczniów
reprezentujących szkołę) zgłaszają siebie i reprezentowaną szkołę do uczestnictwa w Projekcie „Uczelnie
szkołom – o finansach z NBP” drogą elektroniczną wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy (Formularz 1)
na adres: k.dostaw@dydaktyka.pswbp.pl.
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Formularz 1:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
KARTA ZGŁOSZENIA NAUCZYCIELA
„Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”
1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO SZKOŁĘ).............................
………………………………………............................................……………………………………………………………………………….
2. NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………….........................................................................
………………………………………............................................……………………………………………………………………………….
3. TELEFON NAUCZYCIELA…….……………………..................................................................................................
4. ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA ………………………………………………………………………………………………………………..
5. WIEK NAUCZYCIELA ……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. PŁEĆ (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ)
A) KOBIETA
B) MĘŻCZYZNA
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zapoznałem się / zapoznałam się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie.
2. Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą
w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21 w celu uczestniczenia w Projekcie i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu.
3. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam poinformowana / zostałem
poinformowany, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska
11/21.
2) NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące
inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie NBP.
3) Celem przetwarzania moich danych osobowych są:
a) umożliwienie uczestnictwa w działaniach Projektu,
b) umożliwienie monitorowania realizacji Projektu i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu,
c) umożliwienie rozliczenia Projektu w związku z udzieleniem dofinansowania przez Narodowy Bank Polski na podstawie
przepisów regulujących daniny publiczne.
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4) Moje dane osobowe będą powierzane ekspertom zewnętrznym NBP, mogą być powierzone podmiotom
prowadzącym ewaluację zewnętrzną Projektu na zlecenie NBP oraz będą przekazywane organom publicznym, dla
których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 pkt 3, nie
dłużej niż 6 lat od daty rozliczenia Projektu.
6) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
9) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym do profilowania.

….…………………………….
PODPIS NAUCZYCIELA
13. Zgłoszeń uczniów do uczestnictwa w Projekcie „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” dokonują nauczyciele
(beneficjenci Projektu i opiekunowie 5-osobowych zespołów reprezentujących szkołę) drogą elektroniczną
wysyłając wypełnione formularze zgłoszeniowe (Formularz 2) na adres: k.dostaw@dydaktyka.pswbp.pl.
Formularz 2:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
„Uczelnie szkołom – o finansach z NBP”
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA.……………………………………………….........................................................................
2. NAZWA I ADRES SZKOŁY………………………………………………….........................................................................
………………………………………............................................……………………………………………………………………………….
3. TELEFON UCZNIA ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ADRES E-MAIL UCZNIA ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. WIEK UCZNIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. PŁEĆ (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ)
A) KOBIETA
B) MĘŻCZYZNA
7. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO SZKOŁĘ).............................
………………………………………............................................……………………………………………………………………………….
8. RODZAJ ZGŁOSZENIA (WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ):
A) CZŁONEK 5-OSOBOWEGO ZESPOŁU REPREZENTUJACEGO SZKOŁĘ
B) UCZESTNIK DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH PROJEKTU
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KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zapoznałem się / zapoznałam się i akceptuję zapisy zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie.
2. Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Bank Polski z siedzibą
w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21 w celu uczestniczenia w Projekcie i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu.
3. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam poinformowana / zostałem
poinformowany, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska
11/21.
2) NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej
iod@nbp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące
inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie NBP.
3) Celem przetwarzania moich danych osobowych są:
a) umożliwienie uczestnictwa w działaniach Projektu, w tym w zaplanowanych konkursach przewidujących nagrody
materialne,
b) umożliwienie monitorowania realizacji Projektu i prowadzenia działań ewaluacyjnych Projektu,
c) umożliwienie rozliczenia Projektu w związku z udzieleniem dofinansowania przez Narodowy Bank Polski na podstawie
przepisów regulujących daniny publiczne.
4) Moje dane osobowe będą powierzane ekspertom zewnętrznym NBP, mogą być powierzone podmiotom
prowadzącym ewaluację zewnętrzną Projektu na zlecenie NBP oraz będą przekazywane organom publicznym, dla
których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
5) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 pkt 3, nie
dłużej niż 6 lat od daty rozliczenia Projektu.
6) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
9) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym do profilowania.

……………………………………………………..
PODPIS UCZNIA

………………………………………………………………………
PODPIS RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

….…………………………….
PODPIS NAUCZYCIELA

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537 21 31 853, REGON 030310705
tel. +48 83 344 99 00, fax +48 83 344 45 90, e-mail: psw@pswbp.pl
www.pswbp.pl

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

14. Wraz z kartami zgłoszenia nauczyciela i ucznia na adres: k.dostaw@dydaktyka.pswbp.pl należy wysłać
podpisane oświadczenia: „Zgoda na nagranie wideo wizerunku i jego wykorzystanie” oraz „Klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do zgody na nagranie wideo wizerunku i jego
wykorzystanie”.
15. Przesłanie karty zgłoszeniowej i wymaganych oświadczeń jest niezbędne do włączenia beneficjenta
do Projektu.
16. Oryginały karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń należy przekazać Koordynatorowi Projektu przed
rozpoczęciem działań Projektu.
17. Wzory formularzy i oświadczeń dostępne są na stronie Projektu http://www.pswbp.pl/index.php/pl/zasadyudziau.
18. W ramach Projektu oceniane będą wyniki osiągane przez uczniów uczestniczących w działaniach Projektu –
indywidualnych i zespołowych.
19. Na podstawie wyników osiąganych przez uczniów uczestniczących w działaniach Projektu przyznane zostaną
nagrody za najlepsze wyniki: indywidualne, zespołowe i nagroda dla szkoły.
20. Zestawienie działań Projektu, w ramach których odbędzie się rywalizacja zespołowa i/lub indywidualna wraz
z ramowym harmonogramem, miejscem planowanych działań, zakresem i nagrodami zawiera tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka działań Projektu, w ramach których odbędzie się rywalizacja zespołowa i/lub indywidualna
Działanie

Termin realizacji

Zakres

Miejsce

Rodzaj rywalizacji, nagrody

szkolenia zdalne

Rywalizacja indywidualna
I m-ce: tablet
II m-ce: zestaw książek i
pendrive
III m-ce: książka

Moduł 1: kredyty i pożyczki
Szkolenia na
platformie elearningowej

kwiecień-czerwiec
2020

Moduł 2: ubezpieczenia
Moduł 3: oszczędzanie

Wykład
ekspercki

luty-marzec 2020

Inwestowanie

siedziba PSW
w Białej Podlaskiej

Warsztaty

kwiecień-maj 2020

Finanse

siedziba PSW w
Białej Podlaskiej

Gra
symulacyjna
Marketplace

kwiecień-czerwiec
2020

Symulacja biznesowa

zdalnie

Konkursy
tematyczne

luty-marzec 2020

1. Konkurs na krótki (do 5 minut) film
zachęcający uczniów do oszczędzania pt. „Jak zostałem dusigroszem /Zbieram
ale nie do skarpety ”.
2. Konkurs dla wszystkich uczniów
na krótki esej „Rozłóż na czynniki pierwsze
sukces zawodowy postaci, którą
podziwiasz”.

prace nadsyłane
elektronicznie
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Rywalizacja indywidualna
I m-ce: słuchawki
II m-ce: pendrive
III m-ce: torba/plecak na
książki
Rywalizacja zespołowa
Członkowie zwycięskiego
zespołu otrzymają
pendrive’y
Rywalizacja zespołowa
Członkowie zwycięskiego
zespołu otrzymają tablety
Rywalizacja indywidualna
I m-ce: kamera
II i III m-ce: dyplomy i
drobne upominki
Rywalizacja indywidualna
I m-ce: czytnik e-booków
II i III m-ce: dyplomy i
drobne upominki
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21. Zasady uczestnictwa w szkoleniach na platformie e-learningowej i uczestnictwa w konkursie wiedzy
w ramach szkoleń na platformie e-learningowej
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie.
2. Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z zakresu podstawowych instrumentów
finansowych, oszczędzania i inwestowania.
3. W konkursie może brać udział każdy chętny uczeń reprezentujący szkołę biorącą udział w Projekcie.
4. Każdy uczestnik startuje indywidualnie (klasyfikacja indywidualna).
5. Zadanie konkursowe polega na odbyciu szkoleń w ramach platformy e-learningowej utworzonej w ramach
Projektu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” oraz przystąpieniu do testu wiedzy z zakresu tematyki szkoleń.
6. Kurs e-learningowy składa się z trzech modułów: Moduł 1: kredyty i pożyczki, Moduł 2: ubezpieczenia,
Moduł 3: oszczędzanie.
7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i konkursie jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie poprzez
przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” i wymaganych
oświadczeń.
8. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do Konkursu jest zaliczenie min. jednego szkolenia e-learningowego.
9. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia z wybranego modułu i po szkoleniu zobowiązany jest do odbycia
testu wiedzy.
10. Konkurs rozpocznie się w dniu 10 kwietnia i trwać będzie do 29 maja 2020 r.
11. Spośród uczestników konkursu, którzy w okresie od 10 kwietnia do 29 maja 2020 r. do godz. 24:00 ukończą
minimum jedno szkolenie zakończone testem wiedzy zespół powołany z trzech pracowników Wydziału Nauk
Ekonomicznych PSW w Białej Podlaskiej (Zespół Oceniający) wyłoni trzech uczniów z najlepszym wynikiem
punktowym.
12. Decyzje Zespołu Oceniającego są ostateczne.
13. Prace uczniów są oceniane według klucza odpowiedzi i modelu oceniania.
14. Za testy wiedzy dotyczące każdego z modułów uzyskać można maksymalnie 25 punktów.
15. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów po przystąpieniu do szkoleń a następnie testów wiedzy
z trzech modułów wynosi 75 punktów.
16. Test wiedzy będzie się składał z pytań zamkniętych i otwartych.
17. W przypadku zaliczenia przez ucznia więcej niż jednego szkolenia Zespół Oceniający w ocenie ogólnej
punktowej uwzględni wyniki wszystkich testów wiedzy zrealizowanych na zakończenie szkoleń w których
uczestniczył uczeń.
18. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów takiej samej liczby punktów Zespół Oceniający przy wyborze
zwycięzcy weźmie pod uwagę datę i godzinę ukończenia testów końcowych wiedzy z modułów. Pierwszeństwo
będą miały wyniki testów ukończonych najwcześniej.
19. Przystępując do testów wiedzy uczeń oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonej przez siebie
odpowiedzi.
20. Link do platformy e-learningowej zamieszczony zostanie na stronie internetowej uczelni. Po podaniu nazwy
użytkownika i hasła użytkownik uzyska dostęp do materiałów.
21. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
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22. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w postaci tabletu za I miejsce, zestawu książek i pendrive’a za II
miejsce i książki za III miejsce.
23. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.
22. Zasady uczestnictwa w konkursie zorganizowanym w ramach wykładu eksperckiego poświęconego
inwestowaniu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie przybyłych do siedziby PSW w Białej
Podlaskiej na wykład ekspercki poświęcony inwestowaniu.
2. Celem konkursu jest aktywizacja uczniów w zakresie udzielenia pisemnej, kreatywnej wypowiedzi na temat
związany z inwestowaniem.
3. Konkurs rozpocznie się po zakończeniu wykładu.
4. W konkursie uczestniczyć będą chętni uczniowie.
5. Każdy uczestnik startuje indywidualnie (klasyfikacja indywidualna).
6. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i konkursie jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w projekcie poprzez
przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” i wymaganych
oświadczeń.
7. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na jedno pytanie otwarte powiązane
z tematyką wykładu.
8. Czas trwania to 40 min z czego 10 minut przeznacza się na wprowadzenie.
9. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Jury (pracownik Wydziału Nauk
Ekonomicznych) w szczególnie uzasadnionej sytuacji może zezwolić na opuszczenie sali.
10. Dyskwalifikują uczestnika: niesamodzielność wykonywania zadania, korzystanie z niedozwolonych pomocy,
wyniesienie pracy poza salę konkursową.
11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego
przebiegu konkursu Przewodniczący Jury (pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych) podejmuje decyzję
o przerwaniu konkursu w przypadku danego uczestnika i unieważnia jego pracę.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 maja 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
13. Prace oceni 3 osobowy zespół powołany z pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych PSW w Białej
Podlaskiej (Zespół Oceniający).
14. Prace uczniów będą oceniane według klucza odpowiedzi i modelu oceniania.
15. Zespół Oceniający wyłoni zwycięzców konkursu (I, II i III miejsce).
16. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w postaci słuchawek za I miejsce, pendrive’a za II miejsce
i torby/plecaka na książki za III miejsce.
17. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu i powrotu odpowiada rodzic
(opiekun prawny).
23. Zasady uczestnictwa w warsztatach z zakresu instrumentów finansowych i rywalizacji zespołowej w trakcie
trwania warsztatów
1. Warsztaty z zakresu instrumentów finansowych realizowane są w ramach działań zespołowych Projektu.
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2. Konkurs jest skierowany do 25 uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie tworzących 5-osobowe zespoły
reprezentujące daną szkołę zgłoszonych do uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
do konkursu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” oraz przesłanie wymaganych oświadczeń.
3. Celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom nabycia kompleksowej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu
instrumentów finansowych oferowanych przez banki oraz zarządzania finansami osobistymi oraz rozwoju
umiejętności pracy zespołowej.
4. Warsztaty odbędą się w wyznaczonym przez Organizatora dniu i trwać będą 4 jednostki lekcyjne.
5. Warsztaty zorganizowane zostaną nie później niż do dnia 29 maja 2020 r. w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej.
6. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez doświadczonego ekonomistę, eksperta i praktyka w dziedzinie
finansów.
7. W ramach warsztatów uczniowie w zespołach rozwiązywać będą problemy/zadania związane z instrumentami
finansowanymi i zarządzaniem finansami osobistymi pod nadzorem prowadzącego warsztaty eksperta.
8. Ekspert prowadzący warsztaty na podstawie przedstawionych na początku warsztatów kryteriów wyłoni zespół,
który osiągnął najlepsze wyniki w zakresie realizowanych na warsztatach zadań.
9. Wyniki rywalizacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
10. Organizator przyzna każdemu członkowi zwycięskiego zespołu pendrive.
11. Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach będą certyfikaty uczestnictwa.
12. W trakcie trwania warsztatów nauczyciele odbędą 3-godzinne spotkania z certyfikowanym coachem poświęcone
możliwościom wykorzystania coachingu w dydaktyce.
13. Potwierdzeniem uczestnictwa nauczycieli w szkoleniu będą certyfikaty.
14. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom warsztatów w czasie dojazdu i powrotu odpowiada rodzic (opiekun
prawny).
24. Regulamin uczestnictwa i rywalizacji zespołowej w grze symulacyjnej Marketplace
1. Konkurs realizowany jest w ramach działań zespołowych Projektu.
2. Konkurs jest skierowany do 25 uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie tworzących 5-osobowe zespoły
reprezentujące daną szkołę zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia
do Projektu „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP” oraz wymaganych oświadczeń.
3. W ramach 5-osobowych zespołów reprezentujących szkołę na potrzeby uczestnictwa w grze symulacyjnej
Marketplace nauczyciel reprezentujący szkołę (opiekun grupy) wyodrębni dwa zespoły - 2 i 3-osobowe.
4. W konkursie uczestniczyć będzie ogółem dziesięć zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące
w Projekcie (po dwa zespoły z każdej ze szkół uczestniczących w Projekcie).
5. Celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących
prowadzenia działalności biznesowej na konkurencyjnym rynku oraz rozwój umiejętności interpersonalnych
w zakresie delegowania zadań i pracy zespołowej.
6. Zadanie konkursowe polega na uczestnictwie w 6-kwartałowej rozgrywce zespołowej z wykorzystaniem
symulatora biznesowego Marketplace.
7. Uczestnicy podejmują, wprowadzają, a następnie przesyłają decyzje online do centrum przetwarzania, w każdym
kwartale, pod zdalnym nadzorem certyfikowanego Instruktora symulacji Marketplace (pracownika PSW w Białej
Podlaskiej). Jeden kwartał odpowiada jednemu tygodniowi (tzw. okres decyzyjny dla uczestników).
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8. Decyzje są wprowadzane poprzez indywidualne konto uczestnika (z każdego komputera z dostępem do internetu),
w ramach jednego zespołu firmowego, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Instruktora.
9. Na początku pierwszego tygodnia rozgrywki, Instruktor przeprowadzi spotkanie informacyjno – szkoleniowe w sali
komputerowej PSW, na którym uczestnicy dokonają rejestracji, założą konta dostępu i otrzymają niezbędne
instrukcje dotyczące zasad uczestnictwa w rozgrywce.
10. W trakcie trwania rozgrywki możliwy będzie kontakt elektroniczny z Instruktorem poprzez symulator
Marketplace.
11. Po zakończeniu rozgrywki Instruktor wytypuje zwycięski zespół na podstawie zrównoważonej karty wyników
(najwyższy wskaźnik liczbowy), której elementami składowymi są wynik finansowy, wynik rynkowy oraz skuteczność
marketingu. Zarówno cząstkowe, jak i ostateczne wyniki będą widoczne dla każdego uczestnika.
12. Rozgrywka rozpocznie się nie później niż 27 kwietnia 2020 r. i trwać będzie przez 6 kolejnych tygodni.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2020 r.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
15. Przewidziano nagrody dla najlepszego zespołu.
16. Organizator przyzna każdemu członkowi zwycięskiego zespołu tablet.
17. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom szkolenia w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej w czasie dojazdu
i powrotu odpowiada rodzic (opiekun prawny).
25. Zasady uczestnictwa w konkursie na krótki (do 5 minut) film zachęcający uczniów do oszczędzania - pt.
„Jak zostałem dusigroszem /Zbieram ale nie do skarpety ”.
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 20 lutego 2020 r. i trwać będzie do dnia 31 marca 2020 r. Nieprzekraczalnym
terminem wpłynięcia pracy do Organizatora jest dzień 31 marca 2020 r.
3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej oszczędzania
i nosi tytuł pt. „Jak zostałem dusigroszem /Zbieram ale nie do skarpety ”.
4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do oszczędzania i pobudzenie kreatywności uczestników.
5. W konkursie może brać udział każdy uczeń reprezentujący szkołę biorącą udział w Projekcie.
6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden film.
7. Prace mogą być przygotowane indywidualnie lub zespołowo.
8. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest wskazanie osoby upoważnionej do odbioru nagrody
w imieniu zespołu.
9. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematem konkursu,
b) pomysłowość oraz kreatywność,
c) jakość techniczna.
10. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej w postaci linku na adres:
k.dostaw@dydaktyka.pswbp.pl wpisując w tytule e-mail’a „Konkurs na film” lub zapisać na płycie CD i przesłać na
adres Sekretariatu Projektu.
11. Do pracy konkursowej należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu „Uczelnie
szkołom – o finansach z NBP” (Formularz 1) wraz z wymaganymi oświadczeniami.
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12. W przypadku prac zespołowych wszyscy autorzy pracy powinni dokonać zgłoszenia do Projektu wypełniając
Formularz 1 i wymagane oświadczenia.
13. Praca konkursowa musi mieć formę filmu o długości nie przekraczającej 5 minut, nakręconego dowolną
techniką i dowolnym urządzeniem. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna.
14. Wykorzystywane w filmie elementy (w tym muzyka) muszą pochodzić z legalnych źródeł.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
16. Prace oceni 3 osobowy zespół powołany z pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych PSW w Białej
Podlaskiej.
17. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w postaci kamery za I miejsce, dyplomy i drobne upominki za II
i III miejsce.
18. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
19. Nadesłane na konkurs filmy przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
26. Zasady uczestnictwa w konkursie na krótki esej „Rozłóż na czynniki pierwsze sukces zawodowy postaci,
którą podziwiasz”
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów 5 szkół uczestniczących w Projekcie.
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 20 lutego 2020 r. i trwać będzie do dnia 31 marca 2020 r. Nieprzekraczalnym
terminem wpłynięcia pracy do Organizatora jest dzień 31 marca 2020 r.
3. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju na temat sukcesu zawodowego wybranej postaci i nosi
tytuł: „Rozłóż na czynniki pierwsze sukces zawodowy postaci, którą podziwiasz”.
4. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do refleksji nad uwarunkowaniami i skutkami sukcesu zawodowego
wybranej postaci.
5. W konkursie może brać udział każdy uczeń reprezentujący szkołę biorącą udział w Projekcie.
6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden esej.
7. Zgłaszający esej musi być jego autorem.
8. Zgłaszany esej nie może być wcześniej nigdzie publikowany.
9. Prace konkursowe należy
przesyłać wyłącznie w
formie elektronicznej
na adres:
k.dostaw@dydaktyka.pswbp.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs na esej”.
10. Do pracy konkursowej należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu „Uczelnie
szkołom – o finansach z NBP” wraz z wymaganymi oświadczeniami.
11. Obowiązują następujące zasady redakcji tekstu: czcionka: Times New Roman Normal, rozmiar 12, interlinia:
1,5 wiersza, marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm), tytuł artykułu: czcionka Times New
Roman Normal, rozmiar 14, pogrubiona; przypisy powinny zostać umieszczone w tekście jako przypisy dolne,
czcionka Times New Roman Normal, rozmiar 10, interlinia: 1 wiersz.
12. Esej nie powinien przekraczać objętości 10 stron.
13. Esej powinien zawierać spis wykorzystanej bibliografii (objętość spisu wykorzystanej bibliografii nie wlicza
się do wymaganej objętości eseju).
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537 21 31 853, REGON 030310705
tel. +48 83 344 99 00, fax +48 83 344 45 90, e-mail: psw@pswbp.pl
www.pswbp.pl

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora.
15. Prace oceni 3 osobowy zespół powołany z pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych PSW w Białej
Podlaskiej.
16. Organizator przyzna jedną nagrodę główną w postaci czytnika e-booków za I miejsce, dyplomy i drobne
upominki za II i III miejsce.
27. Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych i informacji o otrzymanej
nagrodzie na stronie PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz w innych środkach masowego
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursów.
28. Wysyłając zgłoszenie do projektu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
29. Prawidłowość przebiegu Projektu i konkursów nadzoruje Organizator.
30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
31. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
32. Uroczyste podsumowanie i zakończenie Projektu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się
w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej po zakończeniu działań konkursowych projektu, nie później niż do 20
czerwca 2020 r.
33. Na podstawie wyników rywalizacji indywidualnej i zespołowej oraz aktywności uczniów ze szkół
uczestniczących w Projekcie Organizator przyzna zwycięskiej szkole nagrodę w postaci projektora
multimedialnego.
34. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody w dniu uroczystego wręczania nagród laureatom
powinien on zgłosić się do Koordynatora Projektu w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
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