Europejski Quiz Finansowy 2018
Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
1. Europejski Quiz Finansowy (EQF), zwany dalej także Konkursem, jest tematycznie zgodny z
podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie, poszerzając jej treści w zakresie
problematyki zarządzania finansami i wiedzy o strukturach systemu finansowego w Polsce i w
Europie.
2. Organizatorem EQF jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (zwana dalej Organizatorem),
realizator projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Projekt jest
realizowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Europejską Federacją Bankową.
Siedziba
Warszawskiego
Instytutu
Bankowości
mieści
się
w
Warszawie,
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa.
3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej: http://bakcyl.wib.org.pl/EQF
§2. Cele Konkursu
1.
2.
3.
4.

Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie.
Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
§3. Uczestnicy Konkursu

Do uczestnictwa w EQF mogą przystąpić szkoły podstawowe (klasy VII) i klasy gimnazjalne (klasy II).
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku 13-15 lat (w terminie finału EQF).
§4. Zgłoszenia
1. Szkoły przesyłają zgłoszenie swojego udziału w Europejskim Quizie Finansowym poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego,
który
jest
dostępny
na
stronie
www.bakcyl.wib.org.pl/eqf.
2. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§5. Materiały dodatkowe
1. Na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/materialy są dostępne materiały edukacyjne w tym dostęp do
filmów edukacyjnych użytecznych np. przy przeprowadzaniu etapu szkolnego EQF.

2. Na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/eqf znajduje się przykładowy zestaw pytań oraz instrukcja gry
w Europejskim Quizie Finansowym na platformie Kahoot. Zestaw składa się z 15 pytań
dotyczących następujących zagadnień: budżet i oszczędzanie, pożyczanie, inwestowanie,
bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zadania matematyczne, polski system finansowy, struktury
europejskie. Do każdego pytania są możliwe 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest
prawidłowa. Podobnie zbudowany zestaw pytań stanowi test kwalifikacyjny w etapie szkolnym
oraz w trakcie Finału krajowego. Wskazane jest, aby uczniowie wspólnie ćwiczyli i omawiali z
nauczycielem kluczowe zagadnienia przedstawione w przykładowym zestawie pytań.
§6. Zasady organizacji Konkursu
Europejski Quiz Finansowy składa się z trzech etapów:
1. Etap szkolny
a. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie w każdej klasie uczestniczącej w Konkursie pary
uczniów z najlepszymi wynikami, zwanej dalej Zespołem Finalistów.
b. Etap szkolny Szkoła przeprowadza w terminie do 28 lutego 2018 r.
c. Organizator rekomenduje przeprowadzić etap szkolny w formie testu kwalifikacyjnego (test
przesłany przez Organizatora). Z każdej klasy, w której został przeprowadzony test
kwalifikacyjny może być wyłoniony tylko jeden Zespół Finalistów. Organizator dopuszcza
wybór przez Szkołę Zespołu Finalistów w inny sposób niż rekomendowany test kwalifikacyjny.
W takim przypadku liczba Zespołów Finalistów z całej Szkoły jest ograniczona do jednego.
d. Test kwalifikacyjny Organizatora może być przeprowadzony w formie konkursowej, na
platformie Kahoot, lub tradycyjnie w formie papierowej. Koordynator zaznacza w zgłoszeniu
w jaki sposób i kiedy chciałby przeprowadzić etap szkolny. W zależności od decyzji
Organizator prześle na adres mailowy Koordynatora wskazany w zgłoszeniu Szkoły link do
testu na platformie lub zestaw pytań do wydrukowania przez Szkołę (wraz z kluczem
odpowiedzi).
e. Aby przeprowadzić test w formule konkursowej Szkoła jest zobowiązana zapewnić uczniom
niezbędne rozwiązania techniczne tzn.: komputer (stacjonarny lub laptop) i ekran, na którym
będą wyświetlane pytania oraz do udzielania odpowiedzi przez uczniów - dostęp do
komputerów lub możliwość korzystania ze smartfonów. Niezbędne będzie także połączenie
internetowe do wskazanego kanału youtube.
f. Po etapie szkolnym Szkoła rejestruje Zespoły Finalistów oraz informuje o wynikach etapu
szkolnego EQF poprzez formularz zgłoszeniowy do finału krajowego dostępny na stronie
www.bakcyl.wib.org.pl/eqf.
2. Finał krajowy
a. W każdej Szkole do finału przystępują wszystkie Zespoły Finalistów.
b. W terminie 5-8 marca 2018 r. Organizator przekazuje drogą mailową Koordynatorowi loginy
dostępu do platformy Kahoot dla każdego Zespołu Finalistów
c. Finał odbywa się on-line na kanale Youtube. Szkoła jest zobowiązana zapewnić Zespołom
Finalistów niezbędne rozwiązania techniczne tak jak w etapie szkolnym. W trakcie finału
powinny być zapewnione warunki umożliwiające szybką odpowiedź i ew. konsultacje
wewnątrz Zespołu Finalistów.
d. Aby sprawdzić przygotowanie Szkoły do uczestnictwa w finale, możliwe będzie
przeprowadzenie próby technicznej finału z udziałem Zespołów Finalistów w dniu 9 marca o
godzinie 11:00.
e. Test oraz sam Finał odbędą się on-line, poprzez wskazane przez Organizatora linki do kanału
Youtube. Finał odbędzie się w dniu 13 marca 2018 r. o godzinie 11.00.
f. Zadaniem każdego Zespołu Finalistów jest odpowiedzieć na 15 pytań konkursowych. Zespół
może udzielić odpowiedzi tylko raz. Zespół ma czas na wewnętrzne konsultacje przed
udzieleniem odpowiedzi. O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość
udzielania poprawnych odpowiedzi.
g. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/eqf

h. Wyniki finału krajowego EQF będą także prezentowane w trakcie Kongresu Edukacji
Finansowej 2018. Organizator rekomenduje Koordynatorom przygotowanie krótkich nagrań z
przebiegu finału, do ew. późniejszego zaprezentowania drogi Finalistów do zwycięstwa w
województwie lub w kraju, np. w trakcie Kongresu Edukacji Finansowej.
3. Finał europejski w Brukseli
b. Za poprowadzenie finału europejskiego odpowiada Europejska Federacja Bankowa.
c. W finale europejskim startują zwycięskie zespoły finałów krajowych organizowanych w
Europie.
d. Każdy zespół-finalista będzie odpowiadał na pytania na platformie Kahoot. Zestaw składa się
z pytań w ojczystym języku finalisty. O zwycięstwie decyduje poprawność i czas udzielonej
odwiedzi. W danym zespole uczniowie mogą się konsultować przy udzielaniu odpowiedzi.
e. Europejska Federacja Bankowa zapewnia uczestnikom warunki do uczestnictwa w grze.
f. Wyniki są ogłaszane w dniu finału.
§6. Nagrody
Etap szkolny:
 Szkoła jest zobowiązana wręczyć członkom wszystkich Zespołów Finalistów dyplomy Laureata
Etapu Szkolnego EQF (wzór dostępny na stronie bakcyl.wib.org.pl/eqf).
Etap krajowy – finał krajowy:





Zespół Finalistów, który uzyskał najlepsze wyniki w Finale krajowym zyskuje prawo
uczestnictwa w Finale europejskim w Brukseli. Organizator – Fundacja Warszawski Instytut
Bankowości pokrywa koszty przelotu i 2 noclegów dla 2 uczniów oraz Opiekuna ze Szkoły.
Zespołowi towarzyszy w finale europejskim przedstawiciel Organizatora. Uczestnicy finału w
Brukseli mają zapewniony ciekawy program pobytu w Brukseli.
Dla uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich województwach (zgodnie z
rankingiem wyników) są przewidziane atrakcyjne nagrody wręczane w trakcie wydarzenia
organizowanego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Członkowie najlepszego Zespołu Finalistów w danym województwie oraz ich Opiekun zostaną
zaproszeni do udziału w study tour w Warszawie. W programie m.in. planowana wizyta w
Centrum Pieniądza, spotkania z ekspertami i inne ciekawe atrakcje. Koszty podróży i noclegu
(w standardzie określonym przez Organizatora) oraz udziału w programie pokrywa
Organizator.

Etap III - Finał europejski w Brukseli
 Europejska Federacja Bankowa zapewnia nagrodę zwycięzcom europejskiego finału

Data
Do 15.02.2018
Od chwili zgłoszenia do
28.02.2018
5-8 .03.2018
9.03.2018
13.03.2018
7-8.05.2018
Do 30.05
Pierwszy tydzień czerwca

§7. Harmonogram Konkursu
Wydarzenie
Termin składania zgłoszeń uczestnictwa przez Szkoły
Przeprowadzenie etapu szkolnego i rejestracja Zespołów Finalistów.
Organizator przekaże drogą mailową Koordynatorom loginy dostępu
do platformy Kahoot dla każdego Zespołu Finalistów
Test finału krajowego/instruktaż, jak przystąpić do finału krajowego
Finał krajowy on-line
Finał europejski w Brukseli
Ogłoszenie rankingu Zespołów Finalistów w poszczególnych
województwach
Study
tour
w
Warszawie
dla
najlepszych
Zespołów
w województwach

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów o okres nieprzekraczający 30 dni.
§8. Odwołanie
1. Odwołania od wyników Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres:
eqf@wib.org.pl w terminie 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej
Organizatora.
2. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się od
wyniku uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji.

1.

2.

3.
4.

§9. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane
przez Organizatora jedynie w celu przeprowadzenia EQF – edycja 2018. Po przeprowadzeniu EQF
zostaną usunięte ze zbioru danych Organizatora. Zakres przetwarzanych danych osobowych
obejmuje: imię i nazwisko, płeć, klasa i Szkoła, miasto, województwo.
Dane osobowe Koordynatorów będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu. W przypadku wyrażenia zgody Organizator zachowa dane w celu
przesyłania informacji o innych projektach realizowanych w ramach Projektu Bankowcy dla
Edukacji Dzieci i Młodzieży BAKCYL. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i
nazwisko, stanowisko w Szkole, Szkoła, adres Szkoły, telefon i e-mail kontaktowy.
Administratorem danych osobowych uczestników, Koordynatorów i Opiekunów w ramach
projektu EQF jest Organizator.
Podanie danych osobowych przez uczestników EQF jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia
swego udziału w Konkursie.
§10. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Kontakt ze Szkołą i Opiekunami odbywa się poprzez dedykowany mail: eqf@wib.org.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany
w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/eqf.
Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na
dokonaną zmianę Regulaminu.

8 stycznia 2018 r., Warszawski Instytut Bankowości

