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REGULAMIN KONKURSU „ŻYJ FINANSOWO!” 

 

Regulamin niniejszy określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „ŻYJ FINANSOWO!”, zwanego dalej 

„Konkursem”, rozgrywanego zgodnie z art. 921 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, skierowanego do uczestników 

IX edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” realizowanego przez SKEF.  

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU ORAZ FINAŁU KONKURSU 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (zwane dalej „SKEF”) z siedzibą 

w Gdyni przy ul. Legionów 126, zarejestrowane w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000053057, NIP 586-20-11-

292. 

1.2. Organizatorami Finału Konkursu  są  SKEF oraz KRUK S.A. (zwana dalej „KRUK S.A.”) z siedzibą we 

Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000240829,  

NIP: 894-23-89-605, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 18 744 216  PLN. 

 

2. CEL KONKURSU 

Celem Konkursu jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania 

finansami osobistymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w IX edycji projektu „Żyj finansowo! czyli 

jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

 

3. WARUNKI OGÓLNE KONKURSU 

3.1. Konkurs jest organizowany i ogłaszany przez Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla osób 

zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.2. Konkurs podzielony jest na dwie części – eliminacje i finał. 

3.3. Finał Konkursu jest organizowany przez SKEF i KRUK S.A. 

3.4. Organizator powoła jury, w skład którego wejdą eksperci spośród SKEF, KRUK S.A., TUW SKOK, KASY 

STEFCZYKA. 

 

4. SPOSÓB I TRYB INFORMOWANIA O PRZEPROWADZENIU KONKURSU 

4.1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i 

obowiązki jego uczestników.  

4.2. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy Regulamin, zostaną przesłane do nauczycieli realizujących IX edycję 

projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

4.3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.skef.pl/zyj-finansowo-czyli-jak-zarzadzac-finansami-w-

zyciu-osobistym/ i na stronie www.kruksa.pl.  
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

5.1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, począwszy od pierwszej klasy szkoły 

ponadgimnazjalnej, którzy do dnia 30 czerwca 2017 r. nie ukończyli 22 roku życia, biorących udział w IX edycji 

projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

5.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu oraz 

przygotowanie pracy konkursowej i przekazanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do 

Regulaminu) nauczycielowi realizującemu projekt.  

5.3. Tematem pracy konkursowej jest:  

Wejdź w dorosłe życie z planem finansowym. Zadbaj o swój budżet po opuszczeniu domu rodzinnego. Zaprezentuj 

sześciomiesięczny plan budżetu osobistego, uwzględniający poniższe elementy: 

1. Wprowadzenie opisujące sytuację po opuszczeniu domu rodzinnego, np. w ramach wyjazdu do innego miasta 

– na studia lub w celu poszukiwania pracy zarobkowej.  

2. Wpływy i wydatki z podziałem na poszczególne miesiące. 

3. Analizę dochodów stałych (z uwzględnieniem kwoty startowej otrzymanej od rodziny w wysokości 1,5 tys. zł). 

4. Opcjonalne źródła dochodów (przedstawienie planu pozyskania dodatkowych pieniędzy, planu pomnożenia 

kapitału). 

5. Podział wydatków na stałe i zmienne według kategorii oraz ich analiza.  

6. Listę wydatków według priorytetów w perspektywie krótko- i długoterminowej. 

7. Plan gromadzenia oszczędności (możliwość przeniesienia środków finansowych na kolejny/e miesiąc/e, 

przygotowanie planu inwestycyjnego). 

8. Przedstawienie korzyści płynących z wczesnego planowania finansowego. 

9. Opis konsekwencji braku planowania finansów (np. skutkujące wejściem w spiralę zadłużenia). 

5.4. Praca konkursowa powinna zostać sporządzona indywidualnie w wersji elektronicznej, w jednym z poniższych 

formatów:  

 video (telefonem komórkowym lub innym urządzeniem) w formacie MP4, MPG lub AVI (o długości 5-6 

min.); 

 animacja video w formacie MP4, MPG lub AVI (o długości 5-6 min.); 

 plakat/infografika w formacie JPG, PNG lub PDF; 

 prezentacja w formacie PPT; 

 tekstowa w formacie DOC (min. 5 stron formatu A4, czcionka Calibri, Arial lub Times New Roman w 

rozmiarze 12). 

Praca konkursowa powinna być zapisana na płycie CD lub na pendrive. Uczestnik Konkursu, dokonując 

indywidualnego zgłoszenia, gwarantuje, że pracę sporządził samodzielnie oraz że nie narusza ona praw osób 

trzecich. Samodzielność wykonania każdej pracy jest weryfikowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5.5. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, będą 

podlegać wykluczeniu z udziału w Konkursie.  

5.6. Nauczyciel realizujący projekt, po dokonaniu wyboru maksymalnie dwóch najlepszych prac, spośród prac 

otrzymanych od uczniów z każdej z grup projektowych, przesyła prace wraz z formularzem zgłoszeniowym 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) za pośrednictwem operatora usług pocztowych na adres: Stowarzyszenie 

Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126.  

5.7. Przed dokonaniem zgłoszenia, nauczyciel obowiązany jest uzyskać i przesłać wraz z pracą konkursową zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego na udział tego ucznia w Konkursie i możliwość 

wykorzystania zwycięskich prac przez Organizatorów Finału Konkursu w działaniach PR-owych i 

marketingowych (wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Nauczyciel obowiązany jest udostępnić 

rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia niepełnoletniego niniejszy Regulamin. 
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5.8. Nauczyciel przesyła maksymalnie dwie prace uczestników Konkursu, które zostały przez niego najwyżej 

ocenione. 

5.9. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2017 r. Zgłoszenie powinno zostać nadesłane na adres 

wskazany w punkcie 5.6. Decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą 

brane pod uwagę. 

5.10. Formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego ucznia należy wypełnić wielkimi literami. 

5.11. Zgłoszenie uczestnika na Konkurs uważane będzie za akceptację warunków Regulaminu.  

5.12. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: mboryna@skef.pl. 

 

6. ELIMINACJE DO FINAŁU KONKURSU, SPOSÓB OCENY PRAC 

6.1. Powołane przez Organizatora jury dokona oceny nadesłanych prac konkursowych i wybierze spośród nich 10 

najlepszych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

 kompletność zgodnie z punktami polecenia pracy, 

 poprawność merytoryczna (pojęcia ekonomiczne, uzasadnienia, obliczenia itp.), 

 realizm, 

 kreatywność, 

 forma, 

 spójność, przejrzystość i zrozumiałość. 

6.2. Uczestnicy Konkursu – autorzy wyłonionych 10 najlepszych prac wezmą udział w Finale Konkursu. 

6.3. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz Finału Konkursu i pracy jury czuwają władze statutowe 

Organizatora. 

6.4. Nazwiska osób zakwalifikowanych do Finału Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.skef.pl/zyj-finansowo-czyli-jak-zarzadzac-finansami-w-zyciu-osobistym/ i www.kruksa.pl. 

 

7. FINAŁ KONKURSU I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU  

7.1. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 czerwca 2017 roku bez względu na liczbę 

uczestników, a Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Finału Konkursu. 

7.2. Finalista wraz z opiekunem – nauczycielem mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach 

przewidzianych w Finale Konkursu. 

7.3. Jeżeli finalista nie będzie mógł uczestniczyć w Finale Konkursu, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 

Organizatorów, którzy mogą zaprosić do udziału w Finale Konkursu kolejną osobę, której praca pisemna zdobyła 

odpowiednio najwyższą liczbę punktów. 

7.4. Organizatorzy pokryją koszty pobytu (nocleg i wyżywienie) każdego finalisty wraz z jednym opiekunem –  

nauczycielem realizującym projekt. 

7.5. Koszty podróży uczestnicy Finału Konkursu ponoszą we własnym zakresie, z tym zastarzeniem, że jeżeli nie 

uzyskają zgody na finansowanie tych kosztów przez swoją szkołę i przedłożą oświadczenie wydane przez 

dyrekcję szkoły, w szczególnych sytuacjach koszty podróży mogą zostać zwrócone na zasadach wskazanych 

przez Organizatorów. 

7.6. W trakcie Finału Konkursu uczestnicy będą rozwiązywać finałowe zadania konkursowe związane z 

zagadnieniami zawartymi w publikacji „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”. 

7.7. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych w Finale Konkursu oraz za przesłaną pracę. Za 

przesłaną pracę konkursową można uzyskać max. 1/3 sumy  punktów, a w Finale Konkursu – max. 2/3 sumy 

punktów. W przypadku, gdy kilku finalistów uzyska taka samą liczbę punktów, o zwycięstwie będzie decydować 

czas rozwiązania finałowych zadań konkursowych. 

7.8. W Finale Konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. 

7.9. Zwycięzcy zostaną uhonorowani następującymi nagrodami: 
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7.9.1 Pierwsze miejsce – tablet Samsung Galaxy + bon Sodexo o wartości 500 zł + świadczenie pieniężne w 

wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody; 

7.9.2 Drugie miejsce – aparat fotograficzny + bon Sodexo o wartości 400 zł + świadczenie pieniężne w 

wysokości 11,11% wartości otrzymanej nagrody; 

7.9.3 Trzecie miejsce – czytnik ebook + bon Sodexo o wartości 300 zł + świadczenie pieniężne w wysokości 

11,11% wartości otrzymanej nagrody. 

7.10. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu Finału Konkursu. 

     

8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Konkurs zostanie zakończony do dnia 15 lipca 2017 r. i najpóźniej w tym dniu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.skef.pl/zyj-finansowo-czyli-jak-zarzadzac-finansami-w-zyciu-osobistym/ oraz www.kruksa.pl 

nazwiska zwycięzców Finału Konkursu. 

8.2. Wszelkie decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8.3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom. 

8.4. Prace uczestników Organizatorzy Finału Konkursu mogą bezpłatnie wykorzystać do celów promocyjno-

marketingowych oraz badawczych, w tym powielać techniką drukarską, reprograficzną i cyfrową, opublikować 

we fragmentach lub w całości na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjno-marketingowych, a 

także sporządzić opracowanie, korzystać z niego i rozporządzać nim. Każdy uczestnik Konkursu, dokonując 

zgłoszenia udziału w nim, wyraża na to zgodę. 

8.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o finalistach 

Konkursu, oraz wywiadów z nimi przeprowadzonych na stronach internetowych oraz w materiałach 

promocyjnych i reklamowych SKEF, KRUK S.A.. Każdy uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia udziału w 

nim, wyraża na to zgodę. 

8.6. Nagrody, których wartość przekracza 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze uiszczenie podatku. 

8.7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości przez uczestnika 

Konkursu bądź jego rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku, gdy uczestnik Konkursu jest małoletni. 

8.8. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. 

8.9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

8.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ogólnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony Uchwałą nr 1 Zarządu SKEF z dnia 03.03.2017 roku 

http://www.kruksa.pl/

