
 

    

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Świat Młodego Przedsiębiorcy” 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „Świat Młodego Przedsiębiorcy” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, NIP 526-00-38-522, KRS 0000110584 (zwana dalej 
„Organizatorem”). 

3. Partnerem generalnym Konkursu jest Bank Pekao S.A. 
4. Konkurs realizowany jest w ramach Projektu Przygody przedsiębiorczego Dżeka, który 

powstał w oparciu o książkę Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. 

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§ 2 Cel Konkursu 
 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat 

finansów, kształtowaniu postawy przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży oraz 

wzbogaceniu programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej. 

§ 3 Czas trwania Konkursu 
 

1. Konkurs trwa od  20.10.2022 r. od godziny 8:00 do 10.11.2022 r. do godziny 23:59. 
2. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem 10.11.2022 r. (o godz. 24.00). 
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursowej (www.eduaktywni.pl) 

najpóźniej do dnia 24.11.2022 r.  
 

§ 4 Zasady udziału w Konkursie 
 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. 
2. Uczniowie ww. klas uczestniczą w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych 

albo opiekunów prawnych. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu oznacza,  
iż przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny zapoznał się z treścią Regulaminu, 
zaakceptował jego postanowienia i wyraził zgodę na udział osoby małoletniej  
w Konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu 

poświadczającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w szczególności 



 

pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, pod rygorem wykluczenia z udziału  

w Konkursie. 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci członków Komisji Konkursowej, pracowników i 

współpracowników Organizatora oraz Partnera Projektu. 

5. Maksymalnie można zgłosić tylko jedną odpowiedź na Zadanie konkursowe. Każda 

dodatkowa, kolejna odpowiedź na Zadanie konkursowe nie będzie brała udziału w 

Konkursie. 

 
§ 5 Przebieg Konkursu 

 

1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.eduaktywni.pl w czasie 

trwania Konkursu i 30 dni po jego zakończeniu. 

2. Zadaniem konkursowym jest: 
a) rozwiązanie krzyżówki i wskazanie hasła, 
b) wykonanie zadania dodatkowego, tj. przedstawienie znaczenia hasła dowolną 

techniką graficzną/plastyczną/zdjęciową. Format prac nie może przekraczać A4. 
Zadanie dodatkowe wraz z hasłem krzyżówki należy przesłać do Organizatora w 
wersji cyfrowej (zdjęcie, skan). 

3. Krzyżówka zostanie udostępniona na stronie konkursowej: www.eduaktywni.pl  
w dniu 20.10.2022 r. o godz. 8.00. (w wersji do pobrania). 

4. Pracę należy zgłosić nie później niż do 10.11.2022 r. do godziny 23:59 w następujący 
sposób: 

a) zrobić zdjęcie lub skan zadania dodatkowego wykonanego przez Uczestnika 
Konkursu. Zdjęcie może być zrobione z wykorzystaniem różnych środków 
technologicznych np. telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym, analogowym, 
tabletem. Fotografie przesłane w ramach udziału w Konkursie muszą być dobrej 
jakości. 

b) wysłać na adres e-mail: ppd@wib.org.pl razem z formularzem zgłoszeniowym  
– Załącznik nr 1 (do pobrania na stronie www.eduaktywni.pl) podając w tytule 
wiadomości: Świat Młodego Przedsiębiorcy i podać Imię i Nazwisko uczestnika 
konkursu 

 

§ 6 Komisja konkursowa 
  

1. Komisja konkursowa będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybierze 
jego zwycięzców. 

2. Komisja konkursowa oceni zgłoszone prace na podstawie kryteriów: 

a) Samodzielne wykonanie pracy dodatkowej przez Uczestnika Konkursu,  

b) Wskazanie poprawnego hasła w formularzu zgłoszeniowym (stanowiącego 

rozwiązanie krzyżówki), 

c) Zgodność tematyczna wykonanej pracy z hasłem krzyżówki, 

d) Atrakcyjność przedstawienia tematu zadania dodatkowego. 

3. Komisja konkursowa może usunąć z Konkursu zgłoszone Zadanie konkursowe i odmówić 
wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu, jeżeli zamieszczona praca plastyczna jest 
wulgarna, obraźliwa, zawiera treści naruszające prawo, niezgodne z dobrymi obyczajami, 
nawołuje do przemocy, nietolerancji, zawiera treści reklamowe podmiotów trzecich.  

4. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia zwycięzców, w przypadku gdy poziom 
wykonanych zadań konkursowych, w ocenie Komisji Konkursowej, nie będzie dostatecznie 
wysoki. 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

http://www.eduaktywni.pl/
http://www.eduaktywni.pl/
http://www.eduaktywni.pl/


 

 

§ 7 Nagroda 
 

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna.  
Miejsce 1 – 700 zł (słownie: siedemset złotych)  
Miejsce 2 – 500 zł (słownie: pięćset złotych)  
Miejsce 3 – 300 zł (słownie: trzysta złotych) 
Miejsce 4 – 200 zł (słownie: dwieście złotych) 
Miejsce 5 – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 

2. Liczba nagród w Konkursie wynosi 5 sztuk. 
3. W Konkursie można wygrać tylko 1 nagrodę. 
4. Nagroda jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

5. Organizator Konkursu poinformuje laureatów o wygranej wysyłając wiadomość e-mail do 

przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu na adres wskazany w formularzu 

zgłoszeniowym, w terminie do 3 dni od dnia opublikowania wyników.  

6. Nagrody zostaną przekazane Laureatom w terminie do 30 dni roboczych od opublikowania 

wyników, po uprzednim potwierdzeniu przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

Konkursu statusu ucznia i wskazaniu numeru konta bankowego, na które nagroda ma 

zostać przekazana. 

7. Nieprzekazanie numeru konta bankowego i niepotwierdzenie statusu ucznia w terminie 7 

dni od dnia ogłoszenia wyników jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.  

8. W przypadku rezygnacji z nagrody lub nie spełnienia warunków do wysłania nagrody – 

Komisja konkursowa wskaże kolejnego zwycięzcę. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody jeżeli zostanie 

podany błędny lub nieaktualny numer konta oraz brak potwierdzenia statusu ucznia. 

10. Nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na inną. 

 
§ 8 Prawa autorskie 

 

1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik 
(wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym) oświadczają, że przysługują im wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy (w postaci zdjęcia/skanu) oraz że 
wyrażają zgodę na ich publikację. Autorzy prac udzielają organizatorom Konkursu 
nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych prac 
w celach dydaktycznych i promocji projektu. 

2. Na podstawie licencji określonej w ust. 1 Organizator posiada prawo do wykorzystywania 
zdjęć/skanów – utworów na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie 
i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne 
wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, 
egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony 
powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy 
prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, by 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 



 

d) udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do 
Organizatorów, a także udostępnianie w ramach portali i mediów 
społecznościowych (np. Facebook, YouTube), 

e) wykorzystania w celu promocji Organizatora i/lub Partnera, w ramach materiałów 
promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji, 

f) dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizatorzy uznają za celowe, w tym łączenia 
z innymi utworami, a także dzielenia na części. 

 
§ 9 Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu i jego przedstawiciela 
ustawowego jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie 
przy ulicy Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa; sekretariat@wib.org.pl. 

2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się 
poprzez  e-mail: iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować 
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych); 

3. Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych będą 
gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu: 

a) przeprowadzenia konkursu oraz na potrzeby towarzyszącej jej działalności  
edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

b) wyrażenia zgody na przesyłanie informacji o projektach realizowanych w ramach 
Projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży. Zakres 
przetwarzanych danych osobowych Uczestnika Konkursu: (imię, nazwisko) praz 
przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkurs (imię, nazwisko, telefon i adres 
e-mail) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy z dn. 18 
lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dn. 16 
lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) 

c) archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma oraz wnioski na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. f RODO; 

4. Po przeprowadzeniu konkursu dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych 
danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, klasa, szkoła - zaś w przypadku 
opiekunów prawnych także adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.  

5. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 
a) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do 

żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa; 

b) podmiotom, którym WIB powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub 
udostępniło te dane na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, 
firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom 
prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia 
dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. 

6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 
7. Uczestnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo do: 

a)  żądania dostępu do swoich danych osobowych  
b)  sprostowania danych,  
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 
f) przeniesienia swoich danych osobowych 



 

g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Organizatora  

8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego jest 
dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Konkursie. 

 
§ 10 Postanowienia  końcowe 

 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oraz jego przedstawiciel ustawowy akceptują 
Regulamin.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania 
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 
Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. Dalsze 
uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na 
dokonaną  zmianę Regulaminu. 

4. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać 
będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.  

5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela 
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, ppd@wib.org.pl. 

6. Organizator może zmienić postanowienia Konkursu lub go odwołać wyłącznie z ważnej 
przyczyny, o ile nie naruszy to praw nabytych przez uczestników.  
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