
Regulamin Konkursu „Wiem na bank” 
 

Organizator konkursu 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii 

z  siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80- 233 Gdańsk oraz II Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu z siedzibą przy ul. 

Królewieckiej 42, 82-300 Elbląg, gmina Elbląg. 

Cele i zadania konkursu 

§ 2 

1. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy ekonomicznej, budowanie świadomości 

ekonomicznej oraz wykorzystywanie wiedzy ekonomicznej  w  codziennym życiu. 

2. Zadaniem konkursu jest stworzenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwości 

sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości 

i  finansów podczas rozwiązywania zadań. 

3. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z nauką ekonomia. Zakres 

przedmiotowy, wraz z listą źródeł wiedzy pomocnych w przygotowaniu się uczestników 

do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

Uczestnicy konkursu 

§ 3 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa 

pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

2. Zgłoszenia uczestników odbywają się w trybie opisanym w §4 niniejszego Regulaminu. 

Zgłaszanie uczestników konkursu  

§ 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie kandydata przez nauczyciela szkół 

ponadgimnazjalnych, do której kandydaci uczęszczają.  

2. Jedna szkoła może w danym roku zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 uczestników. 

Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia uczestników, w formie elektronicznej lub 

papierowej, należy przesłać na adres podany w §4 ust. 5 niniejszego regulaminu 

w  terminie podanym w  harmonogramie konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Adres organizatora na który należy przesłać formularz zgłoszenia uczestników konkursu: 

sekretariat@zso2.elblag.pl lub II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Elblągu z siedzibą przy ul. Królewieckiej 42, 82-300 Elbląg 

z  dopiskiem: „zgłoszenie na konkurs Wiem na bank”. 
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Konkurs 

§ 5 

1. Konkurs odbywa się cyklicznie, raz w roku, w terminie podanym w harmonogramie 

konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w trybie 

opisanym w §4. 

3. Konkurs odbywa się w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza 

Jagiellończyka w Elblągu ul. Królewiecka 42, 82-300 Elbląg. 

4. Szczegółowy przebieg konkursu (program dnia konkursowego) stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. Konkurs polega na rywalizacji indywidualnej, w której każdy z uczestników rozwiązuje 

test składający się z 30 pytań zamkniętych, zróżnicowanych pod względem stopnia 

trudności: 20 pytań po 1 punkcie i 10 pytań po 2 punkty. Zakres przedmiotowy do którego 

odnosić się będą pytania testowe, wraz z listą źródeł wiedzy pomocnych 

w  przygotowaniu się uczestników do udziału w konkursie stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu. 

6. Czas rozwiązywania testu: 45 minut. 

7. Zwycięzcami zostaną trzej uczniowie, którzy osiągną najlepszy wynik z testu (największą 

liczbę punktów).  

 

Jury konkursowe 

§ 6 

1. Za poziom merytoryczny oraz prawidłowość przebiegu konkursu „Wiem na bank” 

odpowiadają Organizatorzy konkursu. 

2. Organizatorzy konkursu, do oceny testów rozwiązywanych przez uczestników konkursu 

powołuje jury konkursowe. 

3. W jury konkursowym zasiadają: dwaj przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej, jeden przedstawiciel II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, 

jeden przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego oraz zaproszeni eksperci. 

4. Oceny jury konkursowego są ostateczne.  

 

 

 Nagrody 

§ 7 

1. Odczytanie wyników i wręczanie nagród w konkursie nastąpi niezwłocznie, po 

zakończeniu konkursu, zgodnie z szczegółowym przebiegiem konkursu (programem dnia 

konkursowego) stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Fundatorami nagród w konkursie „Wiem na bank” są podmioty gospodarcze 

współpracujące z Organizatorem konkursu.   

3. Każdy z uczestników konkursu otrzyma Certyfikat udziału w konkursie Wiem na bank. 

4. Zwycięzcy konkursu, zdefiniowani w §5 ust. 7 niniejszego regulaminu, otrzymają tytuł 

laureata konkursu indywidualnego oraz nagrody indywidualne, o których mowa w 

załączniku nr 4 do regulaminu. 

5. Każda szkoła która weźmie udział w konkursie oraz opiekun (nauczyciel z którym 

uczniowie przyjadą na konkurs) otrzyma Certyfikat udziału w konkursie.  



6. Każda szkoła, która weźmie udział w konkursie uzyska również prawo do „Dedykowanej 

wizyty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej” dla uczniów jednej 

klasy. W ramach „Dedykowanej wizyty na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej” przewidziano m.in. wykład dotyczący wybranego zagadnienia z zakresu 

ekonomii, warsztaty z przedsiębiorczości, zwiedzanie campusu PG itp.  

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w zapisach niniejszego Regulaminu oraz 

załącznikach stanowiących jego integralne części bez podania przyczyny, jednak nie 

później niż w ciągu 14 dni roboczych przed planowanym dniem konkursu.  

2. Zmiany o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu będą zamieszczone na oficjalnych 

witrynach internetowych Organizatora oraz przekazane do wiadomości szkół, które 

dokonały zgłoszenia uczestników konkursu. 
 

 

 

 

 

 


