REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW ZSE w Rzeszowie
w ramach projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do maturzysty"

I.

TEMAT I CEL KONKURSU

1. Konkurs praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem: Mistrz sztuki prezentacji
II.
Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów ZSE w Rzeszowie,
wiedzy ekonomicznej oraz kształcenie umiejętności przygotowania profesjonalnej
prezentacji tematycznej
III.
ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
1. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do
maturzysty ", dzięki wsparciu Programu Edukacji Ekonomicznej NBP. Patronem
honorowym projektu jest Prezydent Miasta Rzeszowa.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie we współpracy
firmą Exacto sp. z o.o. w Rzeszowie
IV.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowieZespołu Szkól Ekonomicznych (zwani w dalszej
części Regulaminu: „Uczestnikami”) w Rzeszowie. Warunkiem udziału w konkursie jest
uczestnictwo w warsztatach tematycznych.
V.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2016/2017
2. Informacje

na

temat

Konkursu

publikowane

są

na

stronie

internetowej

www.ekonomik.rzeszow.pl i przesłane do szkół zgłoszonych do projektu.

3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1) I etap – szkolny
2) II etap – finał
Etap szkolny polega na przygotowaniu prezentacji popularyzującej (wybrany z listy
opracowanej po konferencji przez partnerów projektu) problem ekonomiczny w
wybranym programie komputerowym. Uczniowie dobierają się w trzyosobowe zespoły.
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Do finału kwalifikuje się 5 zespołów, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za
prezentację w wersji elektronicznej.
Finał odbędzie się w ZSE w Rzeszowie i polegał będzie na publicznej prezentacji
wybranego zagadnienia z zakresu problematyki ekonomicznej np. gospodarowanie
budżetem i planowanie budżetu (plan finansowy) dla wybranej działalności
gospodarczej. Prezentacje finałowe będą otwarte dla wszystkich uczniów szkoły.
Jury konkursowe tworzą: przedstawiciele NBP, dyrektor lub nauczyciel ZSE,
przedstawiciel firmy partnerskiej.
Szczegółowe terminy poszczególnych etapów, podane będą na podanej stronie internetowej ZSE
w zakładce projektu "Ekonomia od gimnazjalisty do maturzysty"
4. Każdy Uczestnik II etapu zobowiązany jest mieć ze sobą i okazać na wezwanie legitymację
szkolną
5. Za koordynację, realizację i ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu odpowiada Komitet
Organizacyjny w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatora oraz instytucji
partnerskiej.
6. W I etapie uczniowie przygotowują prezentacje w wersji elektronicznej.
7. Jury konkursowe ocenia przygotowane materiały ustalając liczbę uzyskanych punktów.
Koordynator zatwierdza listę finalistów.
8. Decyzje podjęte przez jury i Koordynatora projektu są ostateczne.
9. Przebieg Konkursu:
Organizacja:





VI.

Konkurs jest kierowany do wszystkich uczniów klas II i III ZSE w Rzeszowie.
Udział w konkursie jest dobrowolny lecz szkoła powinna zachęcić do udziału
w nim co najmniej 5 zespołów po trzech uczniów. Do konkursu mogą więc
przystąpić wszyscy uczestnicy uczniowie (podzieleni na zespoły) lub tylko
uczniowie, którzy zadeklarowali w specjalnym formularz, chęć udziału w
konkursie.
Za organizację I i II etapu odpowiedzialny jest Koordynator projektu lub
wyznaczony przez niego nauczyciel ZSE.
Lista uczniów zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona na stronie
www.ekonomik.rzeszow.pl
w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia I etapu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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1. Nagrodą dla laureatów –15 uczestników konkursu na najlepszą prezentację jest
wycieczka edukacyjna do Warszawy w programie której przewiduje się wizytę w NBP,
GPW i Sejmie.

VII.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Dyskwalifikacja uczestników może mieć również miejsce w wypadku nieterminowego
wykonania zadania konkursowego lub innych zachowań naruszających postanowienia
Regulaminu..
2. Decyzję o dyskwalifikacji uczestnika podejmuje Koordynator projektu.
VIII.

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.pl
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