REGULAMIN KONKURSU PREZENTACJI
w ramach projektu Szanuj pieniądze
I. TEMAT I CEL KONKURSU
1. Konkurs praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem: Wartość złotego
w 100-letniej historii.
2. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów wiedzy
dotyczącej polskiej waluty.
II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu Szanuj pieniądze, dzięki wsparciu
Programu Edukacji Ekonomicznej NBP.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we
współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz firmą Colorland.
III. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami Konkursu są uczniowie (zwani w dalszej części Regulaminu
„Uczestnikami”) klasy II i III Technikum w ZSE. Warunkiem udziału w Konkursie jest
utworzenie 2, 3-osobowych zespołów, wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
wybór nauczyciela-opiekuna i uczestnictwo w warsztatach dotyczących sztuki
prezentacji, złożenie prac w regulaminowym terminie i udział w prezentacji
publicznej.
IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2019/2020.
2. Informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.ekonomik.rzeszow.pl , szkolnym profilu Facebook oraz przez radiowęzeł
szkolny.
3. Konkurs jest dwuetapowy, polega na przygotowaniu prezentacji na podany temat
w dowolnym programie komputerowym. Uczniowie dobierają się w dwu- lub
trzyosobowe zespoły, uczestniczą w warsztatach przygotowujących i opracowują
10 minutową prezentację na zadany temat.
I etap Konkursu: 3 grudnia 2019. Do finału komisja konkursowa w składzie:
przedstawiciele NBP, URz, dyrektor szkoły, nauczyciel WOS i przedmiotów
ekonomicznych, reprezentant samorządu uczniowskiego, zakwalifikuje 5 zespołów, które
uzyskały najwyższą liczbę punktów we wstępnej analizie przygotowanych materiałów
(zawartość merytoryczna; poprawność wykonania prezentacji, wybrany program;
atrakcyjność pod względem merytorycznym i graficznym).
II etap Konkursu: finałowa, publiczna prezentacja prac wyłoni 3 najlepsze drużyny.
Szczegółowe terminy składania prac i wyników I etapu podane będą na podanej stronie
internetowej ZSE( www.ekonomik.rzeszow.pl) w zakładce projektu Szanuj pieniądze.
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4. Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada
Komitet Organizacyjny (dyrektor szkoły, koordynator projektu).
5. Decyzje podjęte przez koordynatora projektu są ostateczne.
6. Przebieg Konkursu:
a) Przygotowanie:
 Udział w warsztatach jest kierowany do wszystkich uczniów danego poziomu
w szkole. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Za organizację Konkursu odpowiada
koordynator projektu.
 Lista zespołów zakwalifikowanych do finałowej prezentacji zostanie ogłoszona na
stronie www.ekonomik. rzeszow.pl w ciągu 7 dni kalendarzowych od terminu złożenia
prac.
b) Organizacja:
 Uczestnikami finału jest 5 zespołów (po 3 osoby), które zdobyły najwyższą liczbę
punktów.
 Uczestnicy w ciągu 10 minut, mając do dyspozycji sprzęt audiowizualny,
demonstrują przygotowane prezentacje.
c) Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez sumowanie liczby punktów uzyskanych przez
jury konkursowe.
V. KRYTERIA OCENY PREZENTACJI:
 Treść merytoryczna
 Wykorzystany program komputerowy
 Atrakcyjność przekazu
 Zaangażowanie wszystkich członków zespołu
 Wykorzystanie czasu prezentacji
 Komunikacja werbalna i pozawerbalna
VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez
Komitet Główny. Nagrodami w Konkursie są: smartwatche, słuchawki
bezprzewodowe, karty pamięci.
Nagroda za 1. miejsce – smartwatch dla każdego członka zespołu
Nagroda za 2. miejsce – słuchawki bezprzewodowe dla każdego – członka zespołu
Nagroda za 3. miejsce – karta pamięci dla kazdego – członka zespołu
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
Uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,
poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy
z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Rzeszowie: www. ekonomik.rzeszow.pl.
Wręczenie nagród nastąpi podczas Sesji Młodych Ekonomistów w miesiącu
grudniu.
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