
Regulamin " Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” projekt realizowany przez Wyższą Szkołę 

Ekonomii i Informatyki w Krakowie.  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne  

1. Projekt jest organizowany pod nazwą „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” i jest 

zwany dalej „Projektem”. 

2. Organizatorem Projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą ul. 

Św. Filipa 17, 31-150 Kraków.  

 

§ 2 

Cele i zadania Projektu  

1. Celem Projektu jest zdobycie przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami osobistymi i bezpieczeństwa 

dokonywania transakcji oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 

poprzez udział w atrakcyjnym i prowadzonym innowacyjnymi metodami projekcie. 

2. Zadaniem Projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych  i 

ponadpodstawowych oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów 

osobistych w trakcie testów oraz konkursu gry terenowej. 

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu  

1. Projekt ma zasięg regionalny, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych zakwalifikowani do udziału w Projekcie.   

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

3. Informacje dotyczące Projektu (materiały informacyjne, regulamin, lista zwycięzców) będą 

zamieszczane na stronie https://wsei.edu.pl/projekt-nbp/  

 

§ 4 

Zgłaszanie uczestników Projektu  

1. W Projekcie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zgłoszeń uczestników dokonują właściwie 

umocowani reprezentanci szkół, w których uczą się zgłaszane osoby.  

2. W rekrutacji przeprowadzanej przez poszczególne szkoły obowiązywać będzie kolejność 

zgłoszeń. 

3. Listy z wykazem zgłoszonych do udziału w projekcie uczniów  –poszczególne szkół prześlą 

drogą mailową do koordynatora Projektu w terminie do 21.01.2021.  

4. Koordynator prześle stosowne potwierdzenia zakwalifikowania się do udziału w Projekcie 

każdej ze szkół oraz poszczególnych zgłoszonych przez szkoły uczestników , na wskazany w 



korespondencji adres. Wszelka korespondencja zawierająca dane osobowe uczestników musi 

zostać zaszyfrowana, a hasło do pliku przesłane koordynatorowi innym kanałem komunikacji. 

§ 5 

Zasady Projektu  

1. Projekt odbywa się w okresie trwania Projektu, z zaznaczeniem, że dniem rozpoczęcia Projektu 

jest podanie do publicznej wiadomości uczniom oraz nauczycielom informacji o jego 

rozpoczęciu. Zakończenie projektu nastąpi najpóźniej 30.04.2022.   

2. Projekt podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie zaplanowano przygotowanie, a 

następnie realizację dla każdej szkoły pakietu 5 warsztatów (każdy po 2 godz. lekcyjne) 

przygotowanych przez wykładowców/ trenerów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w 

Krakowie i dotyczących wskazanym obszarom tematycznym:  

❖ Zarządzanie własnymi pieniędzmi 

❖ Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji 

❖ Oszczędzanie i inwestowanie  

❖ Przedsiębiorczość i kariera zawodowa 

3. Warsztaty mogą zostać przeprowadzone zdalnie, za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. Warsztaty zostaną poprzedzone przeprowadzeniem podczas pierwszego spotkania 

z uczestnikami Pretestem wiedzy w zakresie tematycznym Projektu, który zestawiony z 

końcowym Postetstem pozwoli wyłonić uczestników drugiego etapu Projektu.   

4. Do drugiego etapu Projektu zostanie wyłonionych 45 uczniów + nauczyciele, jeden 5-osobowy 

zespół z każdej z 9 klas.  

5. Etap drugi Projektu będzie miał formę interaktywnej i terenowej gry edukacyjnej 

przygotowanej specjalnie na potrzeby Projektu.   

6. Gra odbędzie się na kampusie Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.  

7. Gra terenowa będzie miała na celu sprawdzenie wiedzy uczniów, ale także zdobycie, 

wzmocnienie kompetencji społecznych poprzez pracę w grupie, komunikację, budowanie 

sojuszy oraz uczciwą rywalizację.  

8. W trakcie gry terenowej zostanie przeprowadzony konkurs. Zespół, który jako pierwszy dobrze 

rozwiąże zadania gry edukacyjnej wygrywa. Szczegółowe zasady gry terenowej znajdują się w 

Regulaminie “Gra edukacyjna Uczelnie Szkołom o finansach z NBP” 

9.  W trakcie udziału w Projekcie zabrania się używania nieodpowiedniego słownictwa  i 

wulgaryzmów.  

10. Nauczyciele – opiekunowie uczestników w danych szkołach są zobligowani do pouczenia 

uczniów o zasadach etyki i postępowania w trakcie trwania etapu pierwszego oraz drugiego 

Projektu.  

11. Szkoły zgłaszające uczestników zobowiązane są do zapewnienia od uczestników wszelkich 

niezbędnych zgód, w tym zgody na udział w Projekcie. Poprzez zgłoszenie uczestnik a do 

Projektu dana szkoła potwierdza uzyskanie zgody na udział w Projekcie od uczestnika lub/oraz 

jego przedstawicieli ustawowych. 

12. Z zastrzeżeniem ogólnego obowiązku Organizatora Projektu do zapewnienia bezpieczeństwa 

na terytorium uczelni, Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub 

zaniechania uczestników, a także za ich bezpieczeństwo w trakcie Projektu. Poprzez zgłoszenie 

uczestnika do Projektu dana szkoła potwierdza, że za bezpieczeństwo uczestników 

odpowiadają towarzyszący im nauczyciele. 

 



§ 6 

Komisja Projektowa  

1. Członkami Komisji Projektowej będą: Karolina Worytkiewicz-Raś, Krzysztof Tokarz, Monika 

Molas-Wołos, Anna Dereń  

2. Za poziom merytoryczny oraz prawidłowość przebiegu Projektu odpowiada Organizator.   

3. Komisja Projektowa odpowiada za ocenę prac projektowych, ich sprawdzenie i przekazanie 

informacji o zwycięzcach pierwszego oraz drugiego etapu Projektu.  

4. Oceny Komisji Projektowej są ostateczne.  

 

§ 7 

Nagrody  

1. W grze terenowej zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

2. Łączna pula nagród nie przekroczy 7 000 zł.  

3. Komisja Projektowa ma prawo dokonać podziału kwoty wskazanej w ustępie 2 według 

własnego uznania. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród zgodnie z decyzją 

podziału zaproponowaną przez Komisję Projektową.  

4. Laureaci Projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie nagrody. Nagrody zostaną 

wręczone zwycięzcom na zakończenie projektu.   

5. Fundatorem nagród w Projekcie jest Narodowy Bank Polski.   

 

§ 8 

Dane osobowe 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: „Rozporządzenie”) Organizator Projektu informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych uczestników Projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i 

Informatyki w Krakowie z siedzibą ul. Św. Filipa 17; 31-150 Kraków (https://wsei.edu.pl/); 

2) administrator danych osobowych, przy realizacji Projektu, może korzystać z pomocy innych 

podmiotów, w szczególności podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi z 

zakresu IT; pełna lista podmiotów, które mogą mieć dostęp do Państwa danych dostępna jest 

u administratora na każde Państwa życzenie; 

3) dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji 

Projektu; 

4) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia - w związku z 

tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; 

5) administrator przetwarza dane ujawnione w zgłoszeniu, do których należeć mogą:  imię i 

nazwisko; 

6) odbiorcą danych będą pracownicy administratora zajmujący się administracyjną obsługą 

Projektu; 



7) dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji Projektu, 

a po tym czasie administrator przetwarzać będzie wyłącznie dane w zakresie dozwolonym 

przez prawo; 

8) w związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych uczestnikom 

przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych; 

9) w celu skorzystania z praw wskazanych w punkcie 8 należy skontaktować się z 

administratorem, którego dane kontaktowe wskazane zostały w punkcie 1;  

10) uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia; 

11) podanie danych osobowych uczestników jest warunkiem uczestnictwa w Projekcie; 

12) dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia.  

2. Każda szkoła przed zgłoszeniem uczestnika do Projektu, działając w imieniu  Organizatora 

Projektu, zobowiązana jest do poinformowania uczestnika oraz/lub jego przedstawicieli 

ustawowych o prawach wymienionych w ust. 1 powyżej.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej: 

https://wsei.edu.pl/projekt-nbp/  i wejdą w życie w dniu publikacji 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Projektu, interpretacji postanowień niniejszego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 


