
Regulamin Konkursu „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” 

 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Finansów z siedzibą  

w Warszawie, 00–916, ul. Świętokrzyska 12 (dalej Organizator), który zlecił realizację 

Konkursu Wykonawcy Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02–797, ul. 

Nowoursynowska 101E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000291250, NIP: 9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 

150.000 zł (dalej Wykonawca).  

2. Konkurs jest częścią Programu Edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę 

podatki” (zwanego dalej: „Programem”), który ma na celu:  

a) kształtowanie świadomości i wiedzy podatkowej uczniów szkół gimnazjalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem istoty i potrzeby płacenia podatków przez pryzmat 

korzyści płynących z ich płacenia, wskazanie obszarów, które są finansowane  

z podatków, 

b) uświadomienie, że nowoczesny patriotyzm to też płacenie podatków – budowanie 

postaw pro-podatkowych, uczenie uczciwości podatkowej, uświadomienie, że wszyscy 

obywatele są zobowiązani do płacenia podatków, bez ich wkładu budżet państwa nie 

sprostałby zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych, 

 

c) wskazanie problemów związanych z unikaniem płacenia podatków: szara strefa, 

podejmowanie pracy na czarno, nieodprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne 

itp. – poprzez uświadamianie skali i konsekwencji z tym związanych, w tym mniej 

pieniędzy na finasowanie działalności szkół, szpitali, inwestycji drogowych czy budowy 

stadionów, czyli inwestycji, z których korzystamy wszyscy. 

 

3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady 

przebiegu Konkursu, zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.  

 

§ 2 Czas trwania Konkursu 

Konkurs rozpoczyna się dnia 27 lutego 2017 r. i trwa do 30 kwietnia 2017 r.  Zgłoszenia do 

Konkursu będą przyjmowane do dnia  14 maja  2017 r.  

 

§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie szkoły publicznie i niepubliczne (dalej jako: 

„Szkoła”) szczebla gimnazjalnego z całej Polski. 

2. Warunkiem wzięcia udziału Szkoły w Konkursie jest zgłoszenie do Programu, 

przeprowadzenie zajęć na zasadach określonych w Regulaminie oraz przygotowanie 

i złożenie Filmu Konkursowego.  



3. Każda Szkoła zgłaszająca swój udział w Konkursie, akceptując niniejszy regulamin  

oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów, na 

ich udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie. Formularze stanowią 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. Wypełnione i podpisane formularze Szkoła 

przechowuje we własnym archiwum, a Organizator lub Wykonawca mają prawo w każdej 

chwili poprosić Szkołę o przedstawienie ww. zgód i wezwać do przesłania na adres siedziby 

Wykonawcy, pod rygorem wykluczenia Szkoły z konkursu. Ani Organizator, ani Wykonawca 

nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące wyniknąć z nieprawdziwości powyższych 

oświadczeń. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Szkoła.  

1) Oświadczenia przedstawiciela ustawowego ucznia Szkoły o wyrażeniu zgody na udział 

ucznia w Konkursie (Załącznik nr 1); 

2) Oświadczenia przedstawiciela ustawowego ucznia Szkoły o wyrażeniu zgody na odbiór 

nagrody przez osobę uprawnioną do reprezentowania Szkoły (Załącznik nr 1); 

3) Oświadczenia przedstawiciela ustawowego ucznia Szkoły o wyrażeniu zgody na 

korzystanie z pracy ucznia (Załącznik nr 1) 

4) Oświadczenia przedstawiciela ustawowego ucznia Szkoły o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1); 

5) Oświadczenia nauczyciela lub nauczycieli realizujących zajęcia na podstawie 

scenariusza lekcji z zestawu edukacyjnego o wyrażeniu zgody na korzystanie 

z wizerunku osób utrwalonych na Filmie Konkursowym i przetwarzaniu danych 

osobowych (Załącznik nr 2);  

Oświadczenia, o których mowa powyżej znajdują się poniżej regulaminu oraz są możliwe do 

pobrania ze strony internetowej www.finansoaktywni.pl/regulamin-konkursu/.  

4. Osoby uprawnione do reprezentacji zwycięskich Szkół na wezwanie Organizatora lub 

Wykonawcy przesyłają oryginały oświadczeń, o których mowa w ust. 3 na adres 

Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od daty publikacji wyników 

konkursu na stronie www.finansoaktywni.pl, tj. do dnia 29 maja 2017 r. (decyduje data 

stempla pocztowego) wraz z umocowaniem lub upoważnieniem dla osoby reprezentującej 

Szkołę (Załącznik nr 3). 

5. W przypadku niedostarczenia oświadczeń w wyżej określonym terminie, nagroda 

przechodzi na kolejny zespół według ustalonej punktacji.  

6. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez wypełnienie przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania danej Szkoły formularza zgłoszeniowego do Programu dostępnego na 

stronie internetowej konkursu www.finansoaktywni.pl i zamówienie zestawu 

edukacyjnego. Jedna szkoła może zamówić maksymalnie jeden zestaw edukacyjny. Zestaw 

edukacyjny może być wykorzystywany przez dowolną liczbę nauczycieli.  

7. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zostaje potwierdzone zwrotnym 

poświadczeniem zgłoszenia, które jest przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres 

wskazany w formularzu zgłoszeniowym.  

8. Zestaw edukacyjny składa się ze scenariusza lekcji, teczki, 4 zestawów do gry edukacyjnej, 

30 długopisów z logo programu, 1 plakatu oraz płyty CD z zawartością: prezentacja Power 

Point, film animowany, film instruktażowy i elektroniczne wersje pozostałych 

wydrukowanych materiałów.  

9. Zestawy edukacyjne będą dostępne do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania 

zestawów edukacyjnych za równoznaczne z zamówieniem zestawu uznaje się pobranie 
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materiałów ze strony internetowej konkursu. Materiały merytoryczne zawarte w zestawie 

będą dostępne do pobrania ze strony www.finansoaktywni.pl.  

10. Nauczyciele, którzy zrealizują program na podstawie materiałów pobranych ze strony 

internetowej Organizatora mogą wziąć udział w Konkursie.  

11. Wykonawca wyśle do Szkoły zestaw edukacyjny służący do przeprowadzenia lekcji 

o podatkach. Zestaw zostanie wysłany kurierem na adres Szkoły i nazwisko osoby 

dokonującej zgłoszenia. Zestawy są bezpłatne. Koszty wysyłki pokrywa Wykonawca. 

Zestawy będą rozsyłane w marcu i kwietniu 2017 r. lub do wyczerpania zestawów 

edukacyjnych.  

12. Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do Programu oraz zamówienie lub 

pobranie zestawu oznacza akceptację Regulaminu i jest równoznaczne z deklaracją Szkoły 

do przeprowadzenia lekcji edukacyjnej i udziału w Konkursie.  

13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) Przeprowadzenie przez nauczyciela danej Szkoły co najmniej jednej lekcji oraz debaty na 

temat pozytywnych efektów płacenia podatków w oparciu o dostarczony lub pobrany ze 

strony zestaw edukacyjny, o którym mowa w ust. 6, 8-12; 

2) Przygotowanie Filmu Konkursowego na temat pozytywnych aspektów płacenia 

podatków. Tytuł filmu: „Pozytywnie o podatkach”. Forma filmu jest dowolna, może 

zawierać: przemówienie, sondę, newsa telewizyjnego, talk-show, reportaż, piosenkę, 

scenki rodzajowe, felieton, relację itp. Wybór Filmów Konkursowych nastąpi według 

zasad, o których mowa w § 5;  

3) Wypełnienie i złożenie przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej Szkoły do 

dnia 14 maja 2017 roku formularza konkursowego, zamieszczonego na stronie 

www.finansoaktywni.pl  wraz z opisem przeprowadzonej debaty i potwierdzeniem 

zebrania wymaganej dokumentacji, o której mowa w ust. 2-3; 

14. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w ust. 13 pkt 3 powinno być dokonane do dnia 14 

maja 2017 r. na stronie konkursowej www.finansoaktywni.pl w dedykowanym do tego 

elektronicznym formularzu konkursowym.  

 

15. W formularzu konkursowym osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły zamieszcza:  

a) Link do Filmu Konkursowego nieprzekraczającego 3 minut w formacie AVI, MP4, MPG 

umieszczonego na serwisie zewnętrznym typu www.megawrzuta.pl. Organizator 

zastrzega sobie prawo odrzucenia Filmu Konkursowego, jeśli odnośnik będzie 

nieprawidłowy lub czas na pobranie Filmu Konkursowego przez Organizatora  będzie 

krótszy niż 30 dni. Do zgłoszenia należy dołączyć Metryczkę Zgłoszenia Konkursowego, 

stanowiącą zał. nr 4 do Regulaminu;  

b) Dokumentację debaty w formie krótkiego opisu debaty wraz z podaniem szacunkowej 

liczby uczestników (Załącznik nr 4);  

c) Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do 

reprezentowania Szkoły w zakresie prawa do zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie 

(Załącznik nr 3); 

d) Wypełnioną ankietę na temat przeprowadzonych zajęć na podstawie scenariusza lekcji 

z zestawu edukacyjnego. Ankiety wypełniają nauczyciele przeprowadzający zajęcia.  
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16. Złożenie przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej Szkoły formularza 

konkursowego wraz z wymaganymi załącznikami zostaje potwierdzone zwrotnym 

poświadczeniem zgłoszenia, które jest przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres 

wskazany w formularzu konkursowym.  

17. Wszystkie filmy wytworzone w ramach Konkursu powinny stanowić wyłączną twórczość 

uczniów Szkoły zgłoszonej do Konkursu.  

18. Każda Szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej 

wiadomości informacji o udziale Szkoły w Konkursie.   

 

§ 4 Przebieg Konkursu 

1. Konkurs jest podzielony na trzy etapy. 

2. Etap I – szkolny, obejmuje: Zrealizowanie lekcji w oparciu o materiały z zestawu 

edukacyjnego oraz zorganizowanie debaty na ten temat. Do decyzji uczniów i nauczyciela 

realizującego zajęcia pozostaje czy zorganizują debatę w ramach swojej klasy, kilku klas, 

z udziałem całej Szkoły, czy lokalnie z udziałem społeczności i zaproszonych gości.  

Następnie grupa uczniów licząca do trzech osób przygotowuje Film Konkursowy 

„Pozytywnie o podatkach”.  Szkoła ma prawo zgłosić dowolną liczbę Filmów Konkursowych. 

Nauczyciel przeprowadzający zajęcia staje się opiekunem grupy uczniów danej klasy 

biorących udział w Konkursie. Za Film Konkursowy Organizator uznaje materiał nagrany 

lub  poddany obróbce montażowej przez grupę uczniów liczącą do trzech osób. Produkcja 

musi być  w formie ciągłej, nieprzekraczającej 3 minut. 

3. Przed rozpoczęciem II etapu Organizator powoła, do oceny złożonych prac konkursowych, 

Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora i Wykonawcy. 

4. Etap II: Wybór przez Komisję 10 najlepszych Filmów Konkursowych gimnazjalistów z całej 

Polski.  

5. Etap III: Finał. Zaprezentowanie 10 najlepszych Filmów Konkursowych w Ministerstwie 

Finansów i wybór najlepszego filmu poprzez głosowanie wszystkich zwycięzców konkursu, 

obecnych podczas Finału.  Prezentacja Filmu Konkursowego wraz z przedstawieniem 

zespołu nie może trwać dłużej niż 6 minut. Opiekun Zespołu może uczestniczyć 

w prezentacji Filmu. Podczas Finału nastąpi wręczenie nagród rzeczowych oraz odbędą się 

warsztaty z Youtuberem Piotrem Latałą, znanym jako „Ziemniak”, specjalizującym się w 

produkcji filmowej. 

 

§ 5 Zasady oceny prac konkursowych 

1. Nagrody w Konkursie otrzymają Szkoły, nauczyciele i uczniowie, których zgłoszenia do 

Konkursu zostaną ocenione najwyżej przez Komisję powołaną przez Organizatora. Oceny 

prac będą dokonywane wg następujących zasad: 

1) Wypełnienie Metryczki Zgłoszenia Konkursowego – 0 lub 5 punktów, 

2) Udział w debacie uczestników spoza klasy lub szkoły – 0-5 punktów, 

3) Staranność wykonania Filmu Konkursowego –0-10 punktów,  

4) Pomysłowość i oryginalność Filmu Konkursowego – 0-10 punktów,  

5) Realizacja trzech celów programu: 



a) Pokazanie istoty i potrzeby płacenia podatków przez pryzmat korzyści płynących  

z ich płacenia oraz wskazanie obszarów, które są finansowane  z podatków - 0- 5 

punktów, 

b) Pokazanie, że nowoczesny patriotyzm to też płacenie podatków (uczciwość 

podatkowa) – 0 – 5 punktów,  

c) Pokazanie problemów związanych z unikaniem płacenia podatków - 0 – 5 punktów, 

6) Wypełnienie elektronicznej ankiety na temat przeprowadzonych zajęć na podstawie 

scenariusza lekcji z zestawu edukacyjnego – 0 – 10 punktów, 

       Maksymalna liczba punktów dla jednego zgłoszenia konkursowego wynosi 55 punktów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania szczegółowej punktacji zgłoszonych 

Filmów Konkursowych. 

 

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 maja 2017 r. poprzez podanie 

informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl. Ponadto 

Opiekunowie zwycięskich Zespołów zostaną powiadomieni o wynikach przez Wykonawcę 

pocztą elektroniczną (e–mail). Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu będzie przesłana do 

wiadomości osoby reprezentującej Szkołę. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 

najlepszych Zespołów. 

2. Pulę nagród w Konkursie stanowią: 

1) 10 dwudniowych wycieczek do Warszawy dla zwycięskich Zespołów. Każdemu 

Zespołowi towarzyszy jeden opiekun. W ramach nagrody Wykonawca pokryje koszty 

dojazdu, noclegu oraz wyżywienia uczestników wycieczki. Zapewni też udział 

w warsztatach z Youtuberem Piotrem Latałą, znanym jako Ziemniak oraz zwiedzanie 

wybranego przez Organizatora obiektu turystycznego w Warszawie. Jednostkowa 

wartość nagrody to 270,60 zł brutto;  

2) 10 dysków zewnętrznych o pojemności 1 TB dla nauczycieli – opiekunów zwycięskich 

Zespołów, o wartości jednostkowej do 350 zł brutto oraz 10 eleganckich piór, o wartości 

jednostkowej do 175 zł brutto; 

3)  1 bezprzewodowy Głośnik JBL FLIP 3 dla każdego ucznia ze zwycięskiego Zespołu 

o wartości jednostkowej do 450 zł brutto. 

3. Nagrody zostaną przyznane według następujących zasad: 

1) Uczniowie z 10 zwycięskich Zespołów  zostaną nagrodzeni nagrodami określonymi 

w § 6 ust. 2 pkt 1 i 3; 

2) 10 Opiekunów zwycięskich Zespołów zostanie nagrodzonych nagrodami określonymi 

w § 6 ust. 2 pkt 2; 

4. Nagroda, dwudniowa wycieczka do Warszawy, zostanie zrealizowana do dnia 23 czerwca  

2017 r. Nagrody rzeczowe – określone w ust. 1 pkt 1-3 – zostaną oficjalnie wręczone 

w Ministerstwie Finansów podczas III etapu Konkursu. 

5. Niewzięcie udziału w III etapie Konkursu jest równoważne z rezygnacją z nagród 

rzeczowych. 

6. Jeśli w III etapie Konkursu nie będą mogli uczestniczyć wszyscy członkowie zwycięskich 

Zespołów, Nagrody w imieniu dziecka odbiera osoba wyznaczona do reprezentowania 

Szkoły w konkursie, na podstawie zgody określonej w Załączniku nr 1. 
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7. Wycieczka do Warszawy zostanie zrealizowana w jednym terminie. Brak możliwości 

realizacji wycieczki przez Szkołę w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją 

z tej nagrody. 

8. Nagrodzona Szkoła oraz nagrodzone osoby nie mogą żądać zamiany nagrody na ekwiwalent 

pieniężny.  

§ 7 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji 

Konkursu jest Minister Rozwoju i Finansów. Wykonawca będzie przetwarzał dane na 

podstawie umowy powierzenia. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych. Każda osoba fizyczna 

ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich 

usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia 

udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.  

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji uprawnień wynikających z art. 32 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) 

w stosunku do osób uprawnionych do reprezentacji Szkoły, przedstawicieli ustawowych 

uczniów oraz uczniów/osób biorących udział w Konkursie zostaną opublikowane przez 

Organizatora na stronie internetowej Konkursu www.finansoaktywni.pl.  

 

§ 8 Odpowiedzialność 

1. Organizator ani Wykonawca Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne 

z prawdą oświadczenia przedstawione lub złożone przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Szkoły lub ich nieposiadanie. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie 

ponosi Szkoła lub przedstawiciel ustawowy ucznia Szkoły.  

2. Każda Szkoła może wycofać się z Konkursu na każdym etapie. Wycofanie jest równoznaczne 

z utratą prawa do nagrody. 

3. Stwierdzenie przez Wykonawcę  naruszenia przez Szkołę postanowień Regulaminu skutkuje 

wykluczeniem Szkoły z Konkursu.  

4. Brak możliwości przedstawienia przez osobę uprawnioną do reprezentowania Szkoły na 

prośbę Organizatora lub Wykonawcy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w Regulaminie lub ich nieprzesłanie w terminie, o którym mowa w Regulaminie jest 

równoznaczne z wykluczeniem Szkoły z udziału w Konkursie.  

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne 

1. Szkoły mogą zgłaszać reklamacje na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na 

adres Wykonawcy w Warszawie, 02–797, ul. Nowoursynowska 101E z dopiskiem 

,,Finansoaktywni – Reklamacja’’. Wykonawca rozpatruje wyłącznie reklamacje, które 

wpłynęły w określonym w Regulaminie terminie. 

2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od 

dnia ich doręczenia. 
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3. Wykonawca poinformuje pisemnie i pocztą elektroniczną Szkołę zgłaszającą reklamację 

o zajętym stanowisku. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Wykonawcy w Warszawie przy 

ul. Nowoursynowskiej 101E oraz na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl. 

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres poczty elektronicznej: 

p.panek@synertime.pl.  

3. Pytania i odpowiedzi będą udostępniane przez Wykonawcę na stronie internetowej 

www.finansoaktywni.pl w dziale Aktualności bez podawania źródła pytania. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa. 

5. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie, zostanie on poddany pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.  

6. Regulamin Konkursu może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora Konkursu.  

7. Organizator Konkursu ma prawo odwołania Konkursu w każdym czasie. 

 

 

  

http://www.finansoaktywni.pl/
mailto:p.panek@synertime.pl
http://www.finansoaktywni.pl/


Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych organizowanego w terminie od dnia  

27 lutego do 14 maja 2017. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni”  przez Skarb 

Państwa – Ministra Rozwoju i Finansów z siedzibą w Warszawie, 00–916,  

ul. Świętokrzyska 12 

 

OŚWIADCZENIA 

Ja, niżej podpisany(a), ……………….…………………………………………. (imię i nazwisko 
przedstawiciela ustawowego ucznia) oświadczam, iż: 
1)  Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko ucznia:………………………………..……………………),  

którego jestem przedstawicielem ustawowym, (dalej: uczeń) w Konkursie „Finansoaktywni. 
Misja: Uczciwie płacę podatki” organizowanym przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju  
i Finansów dla szkół gimnazjalnych, w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni”,  
a także na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie publikacji zdjęć dokumentujących 
przebieg Konkursu, udziału w filmie podsumowującym Konkurs oraz filmie z warsztatów 
filmowych, a także na podanie imienia, nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły, do której 
uczęszcza, na stronach internetowych resortu finansów, profilach Ministerstwa Finansów na 
portalach społecznościach oraz w mediach w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz 
informacyjnych; 

2) Wyrażam zgodę na odbiór nagrody przyznanej uczniowi w konkursie „Finansoaktywni. 
Misja: „Uczciwie płacę podatki” przez osobę uprawnioną do reprezentowania jego szkoły – 
w przypadku wygrania nagrody przez ucznia, celem jej dalszego przekazania na rzecz 
ucznia; 

3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone w czasie i terytorium wykorzystanie pracy 
konkursowej, wykonanej przez (imię i nazwisko ucznia: ………………………………..……………), 
w ramach Konkursu „Finansoaktywni” (dalej praca) przez Skarb Państwa Ministra Finansów 
z siedzibą w Warszawie, 00– 916, ul. Świętokrzyska 12, oraz Wykonawcę –
Synertime  Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, 02–797, ul. Nowoursynowska 101E na 
następujących polach eksploatacji: 

a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie 
pracy, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci 
Internet, 

c) opracowania pracy, wykorzystania w ww. zakresie jej fragmentów, także w celu jej 
włączenia do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych. 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko ucznia: 
………………………………..…………………………………), przez Organizatora Konkursu i Wykonawcę 
w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych związanych z programem 
edukacyjnym  „Finansoaktywni” i przyjmuję do wiadomości, że: 
a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów,  
b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem w 

Konkursie „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie  płacę podatki” oraz celach promocyjnych, 
edukacyjnych oraz informacyjnych związanych z programem edukacyjnym 
„Finansoaktywni”,  

c) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udziału w Konkursie,  

d) mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania zgodnie z art. 32 Ustawy o 
ochronie danych osobowych.  
 
 

………………………………………..     ………………………………………………….. 
(data)        Podpis składającego oświadczenie 



Załącznik nr 2 

 

do Regulaminu Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych organizowanego w terminie od dnia  

27 lutego do dnia 14 maja 2017 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez  

Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Finansów z siedzibą 00–916 Warszawa, ul. 

Świętokrzyska 12 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a), ……………….…………………..………..……(imię i nazwisko) oświadczam, iż: 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko  

………………………………..…………………………....), przez Organizatora Konkursu i Wykonawcę 

w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych związanych z programem 

edukacyjnym  „Finansoaktywni” i przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju i Finansów;  

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem 

w Konkursie „Finansoaktywni. Misja: „Uczciwie płacę podatki” oraz celach 

promocyjnych, edukacyjnych oraz informacyjnych związanych z programem 

edukacyjnym „Finansoaktywni”;  

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w Konkursie;  

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania zgodnie z art. 32 Ustawy 

o ochronie danych osobowych .  

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie publikacji zdjęć 

dokumentujących przebieg Konkursu, udziału w filmie podsumowującym Konkurs oraz 

filmie z warsztatów filmowych, a także na podanie nazwy szkoły, w której jestem 

zatrudniony, na stronach internetowych resortu finansów, profilach Ministerstwa Finansów 

na portalach społecznościach oraz w mediach w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz 

informacyjnych. 

 

 

…………………………….                                                 ………………………………………… 

(data)                                                                                    Podpis składającego oświadczenie 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 



 

do Regulaminu Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych organizowanego w terminie od dnia  

27 lutego do dnia 14 maja 2017 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez  

Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Finansów z siedzibą 00–916 Warszawa, ul. 

Świętokrzyska 12 

………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 
PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SZKOŁY 

 

Ja, niżej podpisany/a*..........................................................................................(imię i nazwisko Dyrektora 

Szkoły)działając w imieniu ..........................................................................................................................(nazwa 

Szkoły) z siedzibą w.....................................................................................(adres) udzielam pełnomocnictwa 

...........................................................................................................................................(imię i nazwisko) do 

reprezentowania Szkoły…………………………………………………………………(nazwa Szkoły) z siedzibą 

w ………………………………………………………………………(adres) w trakcie Finału programu 

edukacyjnego Finansoaktywni organizowanego przez Ministerstwo Finansów. 

 

Pełnomocnictwo niniejsze nie zezwala na dalsze przekazywanie pełnomocnictw i jest ważne do 

dnia ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................... 

(nazwa Szkoły) 

 

...................................................................................... 

 

...................................................................................... 

(adres) 

  

...................................................................................... 

(pieczątka i podpis) 

(miejscowość, data) 



Załącznik nr 4 

 

do Regulaminu Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych organizowanego w terminie od dnia  

27 lutego do dnia 14 maja 2017 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez  

Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Finansów z siedzibą 00–916 Warszawa, ul. 

Świętokrzyska 12 

 

                                                                                                                             

…………………………………………………….. 

                        (miejscowość, data) 

 Formularz – Metryczka Zgłoszenia Konkursowego „Pozytywnie o podatkach” 

 

  Projektodawcy – nazwa zespołu: ………………………………………………………………………………. 

Dane uczestników projektu: 

 

Imiona i nazwiska Uczniów 

1.  

2.  

3.  

 

Dane Opiekuna Zespołu 

Imię i nazwisko:  

Telefon bezpośredni:  

Adres e-mail:  

 

Dane Szkoły 

Nazwa Szkoły:  

Telefon kontaktowy:  

Ulica i miejscowość:  

Kod pocztowy:  

 
 
 
 



Krótki opis debaty 
 

Liczba uczestników spoza szkoły 
 

 
Liczba słów (maksymalnie 300)  

 

Tytuł Filmu Konkursowego 

 

 

   

Krótki opis Filmu Konkursowego 

 

 

 

 

 

   
Liczba słów (maksymalnie 300)  

 

  Klasyfikacja Filmu (proszę wybrać maksymalnie 3) 

  ⎕ przemówienie  ⎕ sonda   ⎕ news telewizyjny  

  ⎕ talk-show   ⎕ reportaż  ⎕ piosenka 

  ⎕ scenka rodzajowa  ⎕ felieton               ⎕ relacja 

  ⎕ inny (proszę wskazać)   
 
 
 
 
 

 



 
Krótkie uzasadnienie realizacji trzech celów programu   
 

a) Pokazanie istoty i potrzeby płacenia podatków przez pryzmat korzyści płynących  

z ich płacenia oraz wskazanie obszarów, które są finansowane  z podatków,  

b) Pokazanie, że nowoczesny patriotyzm to też płacenie podatków (uczciwość podatkowa), 

c) Pokazanie problemów związanych z unikaniem płacenia podatków. 

 

 

 
Liczba słów (maksymalnie 300)  
 

 

  

  

 
 

 


