REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
“Z kredką i pędzlem w świecie finansów”
- Konkurs realizowany w ramach działań jubileuszowych związanych z 5. rocznicą uruchomienia
Programu „Bankowcy dla Edukacji”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu Plastycznego “Z kredką i pędzlem w świecie finansów” (zwanego dalej Konkursem) jest
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa, NIP 526-00-38522, KRS 0000110584 zwana dalej Organizatorem.
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest realizowany jako element działań jubileuszowych związanych z 5. rocznicą uruchomienia Programu
Bankowcy dla Edukacji, która przypada na 2021 rok.
Cele konkursu są wymienione poniżej i wskazują na edukacyjny charakter projektu.
§2
CELE KONKURSU
Upamiętnienie 5. rocznicy uruchomienia Programu Bankowcy dla Edukacji.
Twórcze/plastyczne przedstawienie zagadnień związanych z finansami, przedsiębiorczością, ekonomią,
bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, edukacją online.
Zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji w tematyce
konkursowej.
Propagowanie wiedzy w zakresie finansów i zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych, tj.: klasy I-IV,
V-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W przypadku uczestników niepełnoletnich zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na uczestnictwo w Konkursie przez opiekuna prawnego.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora oraz członkowie
rodzin osób zatrudnionych przez podmioty współpracujące przy realizacji Konkursu.
§4
ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej (plakatu) zgodnie z wytycznymi Organizatora. Temat
pracy plastycznej (plakatu) ma dotyczyć co najmniej jednego z niżej wymienionych zagadnień:
a. edukacja finansowa
b. cyberbezpieczeństwo
c. edukacja online
d. oszczędzanie
e. inwestowanie
f. zarządzanie budżetem
g. przedsiębiorczość
Autorem pracy plastycznej musi być jedna osoba.
Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej technice plastycznej.
Obowiązkowe wymogi techniczne: format A4, orientacja pionowa lub pozioma, jakość skanu lub oryginału rysunku
pozwalająca na rzetelną ocenę pracy.
Prace niezgodne z wymogami technicznymi będą dyskwalifikowane.

6. Zgłoszona do konkursu praca plastyczna musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie,
wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką i nie może równolegle brać
udziału w innych konkursach.
7. Uczestnik (a przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz
zgadza się na wykorzystanie pracy plastycznej w celach promocji konkursu (w tym umieszczenie na stronie
i portalach społecznościowych Organizatora) oraz wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy w celach
związanych z realizacją działalności edukacyjnej Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji.
8. Zwycięskie prace mogą zostać wykorzystane jako oprawa plastyczna dyplomów i podziękowań wręczanych z okazji
5. rocznicy uruchomienia Programu Bankowcy dla Edukacji lub podczas V Kongresu Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości.
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
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§5
NAGRODY
Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech najlepszych prac, odrębnie w każdej grupie wiekowej: klasy I-IV, klasy
V-VIII oraz uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.
Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:
a. Grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV szkól podstawowych:
I. miejsce – tablet (wartość nagrody ok. 900 zł)
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 300 zł)
III. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 200 zł)
b. Grupa wiekowa: uczniowie klas V-VIII szkól podstawowych:
I. miejsce – tablet (wartość nagrody ok. 900 zł)
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 300 zł)
III. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 200 zł)
c. Grupa wiekowa: uczniowie szkól ponadpodstawowych:
I. miejsce – tablet (wartość nagrody ok. 900 zł)
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 300 zł)
III. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 200 zł)
Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia najciekawszym pracom, które nie uzyskały nagrody
(odrębnie w każdej grupie wiekowej).
Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia zwycięzców w przypadku gdy liczba prac nie pozwoli na
przeprowadzenie postępowania oceniającego lub gdy poziom wykonanych prac konkursowych, w ocenie Komisji
Konkursowej, nie będzie dostatecznie wysoki.
§6
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Jeden autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
Praca konkursowa (lub zdjęcie pracy) powinna być zapisana w formie pliku jpg, png lub pdf. Plik powinien być
nazwany imieniem i nazwiskiem autora. Wraz z pracą należy przesłać kartę zgłoszeniową uczestnika (załącznik
nr 1 do Regulaminu).
Zgłoszenie do Konkursu należy przekazać Organizatorowi drogą mailową (w jednym mailu) do 26.02.2021 r. (do
godziny 23:59), na adres: bde@wib.org.pl. Liczy się godzina wpłynięcia do skrzynki mailowej Organizatora.
Temat wiadomości e-mail powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, oznaczenie grupy wiekowej.
Maksymalna liczba załączonych plików: dwa (praca + formularz zgłoszeniowy).
Adres e-mail, z którego uczestnik prześle zgłoszenie będzie jednocześnie adresem do kontaktu w sprawie
konkursu.
Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników
konkursu.

§7
PRACE KOMISJI KONKURSOWEJ
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa wyłoni najbardziej oryginalne i ciekawe prace plastyczne, poruszające zagadnienia
konkursowe.
3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
a. przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu
b. pomysłowość i kreatywność

c. technika wykonania pracy
d. wrażenia artystyczne
4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
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§8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD
Ocena prac oraz wybór zwycięzców nastąpią w terminie do dnia 12 marca 2021 roku.
Przekazanie nagród rzeczowych odbędzie się drogą pocztową, na adres wskazany przez laureata, nie później niż do
dnia 30 marca 2021 roku.
Wyniki
konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
Organizatora,
tj. bde.wib.org.pl/KonkursPlastyczny, w tym informacje na temat zwycięzców (imię, nazwisko, klasa, miejscowość
oraz nazwa szkoły), na co każdy Uczestnik i jego opiekun prawny wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu
i podając dane uczestnika Konkursu.
Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora w ciągu 3 dni od opublikowania wyników. Odwołanie
należy przesłać na adres mailowy: bde@wib.org.pl. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni od dnia złożenia
odwołania.
Do dnia 19 marca 2021 roku Organizator poinformuje drogą mailową uczestnika lub opiekuna prawnego
o wygranej, poprosi o potwierdzenie statusu ucznia oraz wskazanie adresu, na który zostanie przekazana nagroda
rzeczowa. Brak odpowiedzi w terminie do dnia 24 marca 2021 r. jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania
nagrody. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Wszelkie zapytania i informacje należy kierować na adres: bde@wib.org.pl
§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych uczestników Konkursu Plastycznego “Z kredką i pędzlem w świecie finansów” oraz ich
opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich) jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB)
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa; sekretariat@wib.org.pl
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);
Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu i ich opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich) będą gromadzone
i wykorzystywane przez Administratora w celu:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia Konkursu Plastycznego “Z kredką i pędzlem
w świecie finansów” oraz na potrzeby towarzyszącej mu działalności edukacyjnej;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma oraz wnioski;
Po przeprowadzeniu Konkursu Plastycznego “Z kredką i pędzlem w świecie finansów” dane zostaną usunięte po
5 latach. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres szkoły, adres
e-mail, a w przypadku opiekunów prawnych imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
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.
Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
Uczestnicy i opiekunowie mają 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 uczestników i opiekunów jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swego
udziału w Konkursie.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oraz jego opiekun prawny 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 iż, nie będzie on
brany pod uwagę przy wyłanianiu laureatów.
5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela Organizator: Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości, bde@wib.org.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie Konkursu o okres
nieprzekraczający 30 dni.
7. Konkurs jest realizowany w dziedzinie nauki w celu poszerzania wiedzy o bankowości, zarządzania finansami
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Otrzymane prace mogą być wykorzystywane przez Fundację Warszawski
Instytut Bankowości dla celów realizacji programów edukacji finansowej.
Załączniki:
1. formularz zgłoszeniowy uczestnika
Warszawa, 26.01.2021 r.

