Projekt regulaminu

Załącznik 2

Regulamin Konkursu „Finansoaktywni. Misja: Planujemy budżet”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Skarb Państwa – Minister 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
0000291350, NIP: 9512236147, REGON: 141173151, kapitał zakładowy 150.000 zł (dalej
Wykonawca).
2. Konkurs jest częścią Programu Edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Planujemy budżet”
(zwanego dalej: „Programem”), który ma na celu zapoznanie uczniów z klas 5, 6, 7, 8 szkoły
podstawowej z pojęciem budżetu – od rodzinnego aż do budżetu państwa oraz pokazanie w
jak sposób mogą uczestniczyć w planowaniu wydatków poprzez budżet obywatelski.
3. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady
przebiegu Konkursu oraz zasady przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji.

§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się dnia 2 marca 2020 r. i trwa do 11 maja 2020 r. Zgłoszenia do
Konkursu będą przyjmowane do dnia 11 maja 2020 r.

§3
Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie szkoły publicznie i niepubliczne (dalej jako:
„Szkoła”) szczebla podstawowego (5. 6. 7. 8. lasy) z całej Polski.
2. Warunkiem wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie jest zgłoszenie do Programu,
przeprowadzenie zajęć na zasadach określonych w Regulaminie oraz przygotowanie i
złożenie pracy lub prac konkursowych.
3. Każda Szkoła zgłaszająca swój udział w Konkursie, akceptując niniejszy Regulamin
oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów
Szkoły, na udział uczniów Szkoły w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie.
Formularz zawierający wzór oświadczeń składanych przez rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych uczniów Szkoły stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Formularz zawierający wzór oświadczenia składanego przez nauczyciela lub nauczycieli
realizujących zajęcia na podstawie scenariusza lekcji z zestawu edukacyjnego o
wyrażeniu zgody na korzystanie z wizerunku osób utrwalonych na filmie
podsumowującym Konkurs i przetwarzaniu danych osobowych stanowi załaczni9k nr 2
do Regulaminu. Wypełnione i podpisane formularze Szkoła przechowuje we własnym
zakresie, 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. Osoby
upoważnione do reprezentacji Szkoły, która zamierza wziąć udział w Konkursie
zobowiązuje się do uzyskania poniższych zgód:

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 w filmie podsumowującym Konkurs 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 Warszawie, 02-681, Al. Wyścigowa 4B, lok. 1-4 w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni roboczych od daty publikacji wyników Konkursu na stronie
www.finansoaktywni.pl, tj. do dnia 30 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)
wraz z umocowaniem lub upoważnieniem dla osoby reprezentującej Szkołę (Załącznik nr
3).

5.

W przypadku niedostarczenia oświadczeń w terminie określonym w ust. 4, 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 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, 74 kart pracy, 1 karty
konkursowej, 50 ołówków, zestawu karteczek samoprzylepnych, 1 plakatu oraz płyty CD z
zawartością: prezentacja Power Point, film animowany 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
materiałów ze strony internetowej Konkursu. Materiały merytoryczne zawarte w zestawie
będą dostępne do pobrania na stronie www.finansoaktywni.pl.

10. Wykonawca wyśle do Szkoły zestaw edukacyjny służący do przeprowadzenia lekcji o
budżecie. Zestaw zostanie wysłany kurierem na adres Szkoły i nazwisko osoby dokonującej
zgłoszenia. Zestawy są bezpłatne. Koszty wysyłki pokrywa Wykonawca. Zestawy będą
rozsyłane od marca do maja 2020 r.
11. 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.
12. Nauczyciele, którzy zrealizują program na podstawie materiałów pobranych ze strony
internetowej Organizatora mogą wziąć udział w Konkursie.
13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) Przeprowadzenie przez nauczyciela danej Szkoły co najmniej jednej lekcji o budżecie w
oparciu o dostarczony lub pobrany ze strony zestaw edukacyjny, o którym mowa w ust.
6-10;
2) Przygotowanie pracy konkursowej według zasad, o których mowa w § 4 ust. 2;
3) Wypełnienie i złożenie przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej Szkoły do
dnia 11 maja 2020 roku formularza zgłoszeniowego do Konkursu, zamieszczonego na
stronie www.finansoaktywni.pl wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w ust.
15.
14. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w ust. 13 pkt 3 powinno być dokonane do dnia
11 maja 2020 r. na stronie konkursowej www.finansoaktywni.pl w dedykowanym do tego
elektronicznym formularzu zgłoszenia.
15. W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły
zamieszcza:
1) Przedstawienie pracy Konkursowej – Metryczka projektu inwestycyjnego (Załącznik nr
4);
2) Wypełnioną ankietę na temat przeprowadzonych zajęć na podstawie scenariusza lekcji z
zestawu edukacyjnego. Ankiety wypełniają nauczyciele przeprowadzający zajęcia w
systemie jedna ankieta na jedną klasę.(W przypadku przeprowadzenia lekcji w kilku
klasach nauczyciel powinien wypełnić liczbę ankiet odpowiadającą liczbie klas, w
których przeprowadził zajęcia).
3) Dokumentację poświadczającą przeprowadzenie promocji projektu w dowolnej formie
(w formacie .jpg, .png. .doc, .pdf, .pdf, .mp3, .mp4).
4) Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do
reprezentowania Szkoły w zakresie prawa do zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie
(Załącznik nr 3).
16. Złożenie przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej Szkoły formularza
zgłoszeniowego do Konkursu wraz z wymaganymi załącznikami zostaje potwierdzone
zwrotnym poświadczeniem zgłoszenia, które jest przesyłane za pomocą poczty
elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
17. Wszystkie prace wytworzone w ramach Konkursu, w tym Metryczka projektu
inwestycyjnego Zespołu oraz prezentacja projektu 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.
19. Prawa autorskie do powstałych projektów prac konkursowych pozostają przy twórcach, z
zastrzeżeniem postanowień pkt 3) lit. a)-c) Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu.
§4
Przebieg Konkursu
1.
2.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy.
Etap I – szkolny, obejmuje: Przygotowanie przez maksymalnie trzyosobowe grupy
uczniów (dalej Zespół), którzy odbyli lekcję zrealizowaną w oparciu o materiały z zestawu
edukacyjnego, pracy konkursowej - projektu inwestycji oraz przeprowadzenie jego
wewnątrzszkolnej lub lokalnej promocji. Projekt inwestycji powinien zostać opisany w
Metryczce projektu inwestycji (płyta CD), w której będzie zawarty plan inwestycji
realizowanej z budżetu obywatelskiego przy założeniu finansowym, że uczniowie mają do
wykorzystania 100.000 zł. Uczniowie promują wybrany projekt w szkole lub w środowisku
lokalnym w dowolnej formie (np. ulotki, audycja w szkolnym radiowęźle, artykuł w szkolnej
gazetce) oraz dokumentują te działania. Szkoła ma prawo zgłosić więcej niż jeden projekt z

danej Szkoły. Jeden zespół ma prawo zgłosić jeden projekt. Nauczyciel przeprowadzający
zajęcia staje się opiekunem grupy uczniów danej klasy biorących udział w Konkursie.
3.

Przed rozpoczęciem II etapu Organizator powoła, do oceny złożonych prac konkursowych,
Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora i Wykonawcy.

4.

Etap II – ogólnopolski, obejmuje: Wybór przez Komisję 10 najlepszych projektów inwestycji
i sposobu ich promocji spośród prac nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych z
całej Polski, według kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.

5.

Twórcy zwycięskich projektów w ramach finału Konkursu zostaną zaproszeni na wycieczkę
do Warszawy, podczas której zaprezentują swoje prace. Projekt inwestycji może zostać
zaprezentowany w dowolnej formie np. prezentacja multimedialna, praca plastyczna,
makieta, film, etc. Można dowolnie łączyć techniki prezentacji. Prezentacja projektu nie
może trwać dłużej niż 7 minut. Opiekun Zespołu może uczestniczyć w prezentacji projektu.
Podczas finału Konkursu nastąpi wręczenie nagród rzeczowych oraz odbędzie się spotkanie
z Youtuberem Maciejem „Sheo” Ejsmontem.

6.

Twórcy zwycięskich projektów wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację projektów na
następujących polach eksploatacji:
a) prezentacje multimedialne,
b) filmowe,
c) opracowania plastyczne (makiety).

§5
Zasady oceny prac konkursowych
1. Nadesłane prace konkursowe ocenianie będą w kategorii - prace nadesłane przez uczniów
szkół podstawowych
2. 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) Pomysłowość i oryginalność projektu inwestycji – od 0 do 15 punktów
3) Uzasadnienie realizacji projektu – od 0 do 10 punktów
4) Możliwość urzeczywistnienia założeń projektu w codziennym życiu – od 0 do 10
punktów
5) Wypełnienie ankiety na temat przeprowadzonych zajęć na podstawie scenariusza lekcji
z zestawu edukacyjnego –0 lub 5 punktów
6) Promocja projektu wewnątrz Szkoły (np. wydanie specjalnego biuletynu/gazetki,
stworzenie grupy na Facebooku, organizacja audycji w radiowęźle, itp.) – od 0 do
10 punktów.
Maksymalna liczba punktów dla jednego zgłoszenia konkursowego wynosi w II Etapie 55
punktów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania szczegółowej punktacji zgłoszonych
prac konkursowych.

§6
Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 25 maja 2020 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
spotkaniu z Youtuberem Maciejem „Sheo” Ejsmontem oraz zwiedzanie Warszawy z
przewodnikiem i obiad w restauracji w dniu gali finałowej. Jednostkowa wartość
nagrody to 270,60 zł brutto;
2) Każdy nauczyciel – opiekun zwycięskiego Zespołu otrzyma czytnik e-booków, o
wartości jednostkowej do 700 zł brutto.
3) Każdy uczeń ze zwycięskiego Zespołu otrzyma aparat błyskawiczny oraz głośnik
bezprzewodowy , o łącznej wartości do 500,00 zł brutto.
Nagrody zostaną podzielone w następujący sposób: Uczniowie z 10 zwycięskich Zespołów
zostaną nagrodzeni nagrodami określonymi w § 6 ust. 2 pkt 1 i 3; 10 Opiekunów zwycięskich
Zespołów zostanie nagrodzonych nagrodami określonymi w § 6 ust. 2 pkt 2.
3. Nagroda, dwudniowa wycieczka do Warszawy, zostanie zrealizowana do dnia 19 czerwca
2020 r. Nagrody rzeczowe – określone w ust. 2 pkt 2 i 3 – zostaną oficjalnie wręczone w
Ministerstwie Finansów podczas wycieczki (finał).
4. Opiekunowi przysługuje jedna nagroda, niezależnie od tego ile Zespołów, którymi się
opiekuje, zakwalifikowało się do finału.
5. Niewzięcie udziału w finale (wycieczce do Warszawy) jest równoważne z rezygnacją z
nagród rzeczowych.
6. Jeśli w finale 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.
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. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Minister Finansów.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do
realizacji celów Konkursu, o których mowa w § 1 ust. 2.
4. Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo do wglądu
do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje mu także, w każdym czasie,
prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co oznacza pozbawienie
Uczestnika Konkursu możliwości udziału w Konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest
dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający – firmę Synertime Sp. z o.o.
w rozumieniu art. 28 RODO. Przewiduje się podpowierzenie danych osobowych panu
Maciejowi „Sheo” Ejsmontowi w celu niezbędnym do realizacji filmu podsumowującego
Konkurs.

§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 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 Al. Wyścigowa 4B, lok. 1-4, 02-681 Warszawaz 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.
3. Wykonawca poinformuje pisemnie i pocztą elektroniczną Szkołę zgłaszającą reklamację o
zajętym stanowisku.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest u Wykonawcy pod adresem , Al. Wyścigowej
4B, lok. 1-4, 02-681 Warszawa oraz na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl.
2. Załączniki nr 1-4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.
3. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres poczty elektronicznej:
kontakt@finansoaktywni.pl.

lub

4. Pytania i odpowiedzi będą udostępniane przez Wykonawcę na stronie internetowej
www.finansoaktywni.pl w dziale Aktualności bez podawania źródła pytania.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.
6. W przypadku sporu związanego z uczestnictwem w Konkursie, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
7. Regulamin Konkursu może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora Konkursu.
8. Organizator Konkursu ma prawo odwołania Konkursu w każdym czasie.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu dla Szkół Podstawowych organizowanego w terminie od dnia 2 marca
2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez
Skarb Państwa – Ministra 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: ………………………………..………….., nazwa i
adres Szkoły: ………………………..), którego jestem przedstawicielem ustawowym, (dalej:
uczeń) w Konkursie „Finansoaktywni. Misja: Planujemy budżet” organizowanym przez Skarb
Państwa – Ministra Finansów dla szkół podstawowych, w ramach programu edukacyjnego
„Finansoaktywni”, a także na wykorzystanie nieodpłatnie jego wizerunku, w zakresie
publikacji zdjęć dokumentujących przebieg Konkursu, udziału w Filmie Konkursowym oraz
filmie z finału Konkursu, a także na podanie imienia, nazwiska ucznia oraz nazwy Szkoły, do
której uczęszcza, na stronach internetowych resortu finansów, profilach Ministerstwa
Finansów na portalach społecznościowych oraz w mediach w celach promocyjnych,
edukacyjnych oraz informacyjnych;
2) Wyrażam zgodę na odbiór nagrody przyznanej uczniowi w Konkursie „Finansoaktywni.
Misja: Planujemy budżet” 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: ………………………, nazwa i adres
Szkoły: ………………………..), w ramach Konkursu „Finansoaktywni” (dalej praca) przez Skarb
Państwa Ministra Finansów z siedzibą w Warszawie, 00– 916, ul. Świętokrzyska 12 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:
………………………………..………….., nazwa i adres Szkoły: …………………………….), przez
Organizatora Konkursu i Wykonawcę w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz
informacyjnych związanych z programem edukacyjnym „Finansoaktywni” i przyjmuję do
wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji
Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
b) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z
04.05.2016 r.), dalej RODO.
c) Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
d) 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.
e) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
f) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie
udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:

•

•
•
•
•

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
usunięcia danych ,
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje
niemożliwością uczestniczenia w Konkursie.
h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
i) Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
j) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
……………………………………………
(data)

…………………………………………………….
Podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu dla Szkół Podstawowych organizowanego w terminie od dnia 2 marca
2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez
Skarb Państwa – Ministra 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
………………………………..…………., adres e-mail: ……………….., numer telefonu: …………….., nazwa i
adres Szkoły: ………………., przedmiot nauczania: ………………………….), przez Organizatora
Konkursu i Wykonawcę w celach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz do
bieżących kontaktów związanych z programem edukacyjnym „Finansoaktywni” i przyjmuję
do wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu
realizacji Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul.
Świętokrzyska 12.
b) Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
c) Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
d) 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.
e) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
f) W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie
udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
• usunięcia danych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje
niemożliwością uczestniczenia w Konkursie.
h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
i) Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
j) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie publikacji
zdjęć dokumentujących przebieg Konkursu, udziału w Filmie Konkursowym oraz filmie z
finału Konkursu, a także na podanie nazwy Szkoły, w której jestem zatrudniony, na stronach
internetowych resortu finansów, profilach Ministerstwa Finansów na portalach
społecznościowych oraz w mediach w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz
informacyjnych.
……………………………………………..
(data)

…………………………………………………..
Podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu dla Szkół Podstawowych organizowanego w terminie od dnia 2 marca
2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez
Skarb Państwa – Ministra Finansów z siedzibą 00–916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
…………………………………………………………
(miejscowość, data)

......................................................................................
(nazwa Szkoły)
......................................................................................
......................................................................................
(adres)

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

………………………………………………..
Pieczątka i podpis

Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu dla Szkół Podstawowych organizowanego w terminie od dnia 2 marca
2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni” przez
Skarb Państwa – Ministra Finansów z siedzibą 00–916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

……………………………………………………..
(miejscowość, data)

Formularz – Metryczka projektu inwestycyjnego „………..”
Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………………….
Adres e-mail opiekuna: ………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy opiekuna:………………………………………………………………………………………
Projektodawcy – nazwa zespołu: ……………………………………………………………………………….
Dane uczestników projektu (imiona i nazwiska uczniów):
1.
2.
3.
Dane Szkoły:
Nazwa
Ulica
Nr
Kod pocztowy

Miejscowość

Zgłaszamy projekt konkursowy na rok 2018 w
(nazwa miejscowości)

Nazwa projektu (maksymalnie 15 słów)

Skrócony opis projektu (maksymalnie 100 słów)

Projekt ma charakter
Nazwa obszaru objętego
projektem (w przypadku

☐ ogólnodzielnicowy

☐ lokalny

projektów lokalnych)

Lokalizacja inwestycji objętej projektem
Ulica i nr / Rejon
ulic
Miejscowość

Inne istotne
informacje
dotyczące
lokalizacji

Klasyfikacja projektu (proszę wybrać maksymalnie 3)
☐ edukacja

☐ komunikacja / drogi

☐ kultura

☐ ochrona środowiska

☐ pomoc społeczna

☐ przestrzeń publiczna

☐sport

☐ zdrowie

☐ zieleń miejska

☐ inne
(proszę wskazać)

Potencjalni odbiorcy projektu (proszę wybrać maksymalnie 3)
☐ dzieci
☐ seniorzy
niepełnosprawnością
☐ rodziny z dziećmi

☐ młodzież

☐ dorośli

☐ studenci

☐ osoby z

☐ zwierzęta

☐ inni
(proszę wskazać)

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców –
ogólnodostępność (maksymalnie 100 słów)
(np. godziny otwarcia, zasady korzystania, warunki uczestnictwa)

Pełny opis projektu (maksymalnie 300 słów)

Opis nie może wskazywać potencjalnych wykonawców

Uzasadnienie realizacji projektu (maksymalnie 100 słów)

Sposób przeprowadzenia promocji inwestycji (maksymalnie 200 słów)

