
 

ZAPROSZENIE 
 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKONOMICZNY  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

„Finanse gospodarstwa domowego – stwórz komiks 

na przykładzie polskiej rodziny” 

 



Konkurs Ekonomiczny 2020 ZSAE GDYNIA 
 

 

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych organizowany 

przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni 

 

Regulamin 

§1 Postanowienia ogólne 

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej, zwany dalej „Konkursem” organizowany jest 

przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni zwany dalej „Organizatorem”. 

Siedzibą konkursu jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni przy Al. 

Zwycięstwa 194. 

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

§2 Cele konkursu 

Edukacja ekonomiczna młodzieży; 

Umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce; 

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych; 

Pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej; 

Propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania; 

Przestrzeganie zasad etyki w biznesie. 

§3 Uczestnicy 

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń klasy Szkoły Podstawowej. 

Osoby, o których mowa w pkt. 1 zwane są dalej „Uczestnikami”. 

Zgłoszenie Uczestników następuje poprzez przesłanie do Organizatora swojej pracy 

konkursowej na adres ZESPÓŁ SZKÓŁ Administracyjno-Ekonomicznych Al. Zwycięstwa 194, 

81-540 GDYNIA, Tel. 624-82-86, 624-84-33. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Uczestnika do Konkursu ponosi Uczestnik. 

§4 Zasady i zakres konkursu 

Konkurs polega na przygotowaniu komiksu na temat: „Finanse gospodarstwa domowego – 

stwórz komiks na przykładzie polskiej rodziny”.  

Komiks powinien być wykonany na kartkach A-4 maksymalnie do 7 stron – dowolną techniką 

(odręcznie lub z użyciem komputera) i dostarczony do sekretariatu szkoły lub przesłany 

pocztą na adres Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych, Al. Zwycięstwa 194, 81-540 

Gdynia do 27 marca 2020 roku (do piątku)  
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§5 Komisja Konkursu 

Komisja Konkursu, zwana dalej „Komisją” powoływana jest przez Dyrektora ZSAE w Gdyni. 

Komisja dokonuje oceny prac konkursowych . 

§6 Ocena zadania konkursowego: 

Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

Ocena prac zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria: 

 zawartość merytoryczna 

 kreatywność i pomysł na pracę, oryginalność prezentowanego materiału  

 czytelność, przejrzystość, zwięzłość i spójność, 

 bibliografia i źródła 

Za zwycięską pracę organizator Konkursu uzna tę, która w ocenie Komisji otrzyma największą 

liczbę punktów. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

do dnia 07 kwietnia 2020 roku (do wtorku). 

§7 Organizacja Konkursu 

Terminarz Konkursu: 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2020 r. 

Uczestnicy zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą                        

e-mailową 

Zadania Szkół Podstawowych: 

Rozpropagowanie Konkursu na terenie szkoły; 

Zapoznanie Uczestników z zasadami uczestnictwa w Konkursie i regulaminie. 

§8 Nagrody 

Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody główne, wyróżnienia i certyfikaty. 

Nagrody przyznaje się na zasadach określonych przez Organizatora. 

§ 9 Postanowienia końcowe 

Dokumentację dotyczącą Konkursu przechowuje się w aktach Szkoły do 30 dni od daty 

ogłoszenia wyników. 

Informacje o Konkursie dostępne są na stronie internetowej ZSAE w Gdyni 

(www.zsae.gdynia.pl). 
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Załącznik nr 1 

Treść zadania konkursowego: 

Finanse gospodarstwa domowego – stwórz komiks na przykładzie polskiej rodziny 

 

Do pracy należy dołączyć następujące dane: 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

Wiek uczestnika 
 

Nazwa szkoły  

Adres szkoły  

Telefon kontaktowy do 
uczestnika 

 

Adres e-mail uczestnika 
 

Imię i nazwisko nauczyciela, 
telefon, e-mail 

 

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

jego warunki bez zastrzeżeń.  

Data i podpis uczestnika konkursu                Data i podpis rodzica(opiekuna prawnego)  

…………………………………………………………………………………………… 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej  Szkoły 
w zakładce „Konkursy”. 

1. Niniejszym oświadczam, że zgłaszam pracę do udziału w organizowanym  

 przez Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.  



 >
 

Klauzula informacyjna i zgody 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 119, s. 1) 

informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-

540 Gdynia al. Zwycięstwa 194.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra 

Nodzyńska kontakt: iod.zsae@gmail.com 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

1. dane osobowe dziecka przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu; 

2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych;  

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane;  

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa;  

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych;  

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane   

profilowaniu. 
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1 niepotrzebne skreślić 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

0 0  >
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 osobowych)  

Ja, niżej podpisany 

 ............................................................................................................ oświadczam, że: 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y^a przetwarzanie przez administratora danych Zespół Szkół 

Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, danych osobowych 

mojego dziecka zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej, w tym na umieszczenie imienia i 

nazwiska dziecka na stronie internetowej szkoły w postaci listy laureatów konkursu. 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego dziecka 

przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w Gdyni przy 

al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na stronie 

internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego dziecka 

przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w Gdyni przy 

al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Youtube) 

w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w 

Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak I 

nastronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. 

5. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska mojego 

dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w 

Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, 

Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

. 


