REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PT. „ Ekonomiczny classROOM”
(projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej)

I. Postanowienia ogólne
1.Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu,
ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.
2.Cele konkursu:





Rozbudzanie zainteresowania wiedzą ekonomiczną
Nauka zdrowej rywalizacji
Rozbudzanie kreatywnego myślenia
Nauka pracy w grupach

3. Konkurs ma charakter rywalizacji drużynowej. Uczestnikami konkursu mogą być
uczniowie szkół gimnazjalnych I podstawowych województwa opolskiego. Uczestnictwo
w konkursie jest dobrowolne.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII szkół
podstawowych.
5. Zadania w konkursie zostaną opracowane w oparciu o materiały dydaktyczne zawarte
na stronie www.nbportal.pl
6. Regulamin konkursu wraz z harmonogramem dostępne są na stronie internetowej
www.lo2.opole.pl
II. Zasady konkursu
1. Konkurs jest trzystopniowy i składa się z eliminacji szkolnych, półfinałów i finałów
wojewódzkich.
2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za organizację etapu
szkolnego konkursu.
3. Nauczyciel we wskazanym terminie zgłasza szkołę do konkursu poprzez wypełnienie,
podstemplowanie i podpisanie formularza zgłoszenia szkoły do konkursu (wzór
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w załączeniu), a następnie odesłanie go na nr fax 77 4021881 lub w formie zeskanowanej na
adres e-mail: emichal1@poczta.onet.pl. Dopuszcza się także osobiste dostarczenie
formularza do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu, ul. Pułaskiego 3.
4. Organizator konkursu po otrzymaniu zgłoszeń dokonuje weryfikacji poprawności zgłoszeń,
a następnie wysyła do wskazanych nauczycieli zgłoszonych szkół test z wiedzy finansowej do
przeprowadzenia w szkole wśród zainteresowanych uczniów oraz wzór protokołu z I etapu
konkursu.
5. Nauczyciele szkół przeprowadzają etap szkolny konkursu. Etap szkolny polega na
rozwiązaniu testu wiedzy ekonomicznej składającego się z 20 pytań. Uczniowie zaznaczają
prawidłowe odpowiedzi długopisem lub piórem. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego
nauczyciele sprawdzają testy według klucza otrzymanego od organizatora i na podstawie
wyników wybierają grupę 25 osób, która zostaje wytypowana do udziału w półfinałach,
a następnie wysyłają protokół z etapu szkolnego zawierający liczbę uczniów, którzy
przystąpili do etapu szkolnego oraz nazwę wytypowanej do II etapu drużyny. Nazwa nie
może być obraźliwa ani naruszać niczyich praw. Nad wyborem nazwy powinien czuwać
nauczyciel-opiekun. Protokół musi być odesłany we wskazanym terminie drogą elektroniczną
na adres emichal1@poczta.onet.pl bądź faksem na numer 77 4021881.
6. Po otrzymaniu protokołów Organizator podejmuje decyzję o kwalifikacji zespołów do
półfinałów wojewódzkich. Do półfinałów zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20
zespołów. W przypadku bardzo dużego zainteresowania o kwalifikacji zadecyduje kolejność
zgłoszeń. Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie ogłoszona na stronie internetowej
organizatora.
7. Półfinały odbędą się w ZSO II w Opolu w specjalnie przygotowanym Class Roomie. Każda
z drużyn zostanie podzielona na dwie mniejsze. Jedna z nich będzie liczyła pięć osób, druga
będzie złożona z pozostałej części grupy. Mniejsza grupa zostanie zamknięta
w pomieszczeniu zaaranżowanym na skarbiec bankowy, z którego dzięki współpracy z grupą
większą, będzie miała za zadanie wydostać się w jak najkrótszym czasie po drodze
rozwiązując szereg zadań z ekonomii i przedsiębiorczości. Obie grupy będą komunikowały się
za pomocą krótkofalówek. Poza tym większa grupa, która zostaje na zewnątrz, dzięki
monitorowi i zamontowanym kamerom, będzie miała podgląd na to, co dzieje się
w zamkniętym pomieszczeniu. Gra jest tak skonstruowana, by obie grupy mogły wspomagać
się w rozwiązywaniu przygotowanych zadań. Grupa większa, do rozwiązywania zagadek,
może posługiwać się wszystkimi dostępnymi im źródłami wiedzy. Grupa mniejsza, zamknięta
w „Pokoju Zagadek”, nie może posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi. Każda
drużyna będzie miała maksymalnie 45 minut na wydostanie się z zamkniętego
pomieszczenia. Konsekwencją nie wydostania się z pomieszczenia w czasie 45 minut jest
dyskwalifikacja.
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8. Do Finału zostanie zakwalifikowanych sześć drużyn z najkrótszymi czasami ukończenia gry.
Finał Konkursu odbędzie się w ZSO II w Opolu w specjalnie przygotowanym Class Roomie na tych
samych zasadach, jak w półfinałach. Sześć najlepszych drużyn ponownie zostanie zamkniętych
w pomieszczeniu imitującym skarbiec i ponownie będą musiały się z niego wydostać rozwiązując
szereg zagadek z ekonomii i przedsiębiorczości, innych, niż w półfinałach. Wygra drużyna, która
wydostanie się w najkrótszym czasie.

9.Komisja Wojewódzka ustali listę rankingową i ogłosi wyniki w dniu finałów. Uroczyste
wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu.
10. Nazwy zwycięskich drużyn z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwą szkoły
opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora www.lo2.opole.pl .
III. Terminarz konkursu
1.Przyjmowanie przez organizatora zgłoszeń do konkursu – 03.09.2018r.- 29.09.2018r.
2. Wysłanie przez Organizatora konkursu do zgłoszonych szkół gimnazjalnych testu
z kluczem odpowiedzi i wzoru protokołu z eliminacji szkolnych – droga elektroniczną,
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później niż do 30.09.2018r.
3. Etap szkolny konkursu – 01.10.2018r.-05.10.2018r.-dokładną datę i godzinę ustala
nauczyciel szkoły
4. Wysłanie protokołu z eliminacji szkolnych faxem lub e-mailem- 01.10.2018r.05.10.2018r
5.Podanie przez organizatora nazw drużyn zakwalifikowanych do półfinałów wraz
z harmonogramem na stronie internetowej www.lo2.opole.pl oraz wysłanie informacji
drogą elektroniczną do szkół zakwalifikowanych uczniów – niezwłocznie po dokonaniu
weryfikacji protokołów, najpóźniej 09.10.2018r.
6. Półfinały- 09.10.2018r. – 26.10.2018r., zgodnie z harmonogramem ustalonym po
09.10.2018r.
7. Finał – 14.11.2018r. w ZSO II w Opolu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu
finału.
IV. Nagrody
Za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma voucher do biura podróży o wartości 2000 zł
Za zajęcie II miejsca drużyna otrzyma voucher do biura podróży o wartości 1500 zł
Za zajęcie IIII miejsca drużyna otrzyma voucher do biura podróży o wartości 1000 zł
Dodatkowo drużyny biorące udział w finale otrzymają bilety do kina oraz nagrody książkowe.
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V. Postanowienia końcowe, klauzula informacyjna RODO
1.Decyzja Komisji Wojewódzkiej jest ostateczna.
2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3. Podczas finałów organizator zapewni uczniom i ich opiekunom poczęstunek.
4.Organizator nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem na etap półfinały i finały.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się
z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją
konkursu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym
RODO.
Informujemy osoby biorące w konkursie iż:




administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr II w Opolu, ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole
kontakt z inspektorem ochrony danych: aleksandra.taskin@lo2.opole.pl
Pełna treść klauzuli informacyjnej jest na stronie internetowej szkoły
http://lo2.opole.pl w zakładce KONTAKT
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