
Regulamin uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 

 „Inwazja ekonomistów na Grunwald” 

 

§ 1. Organizatorzy i odbiorcy projektu. 

Organizatorem projektu „Inwazja ekonomistów na Grunwald” jest Zespół Szkół Ekonomicznych 

 im. S. Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań (zwany dalej ZSE).  

Szkołę reprezentuje w projekcie wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Emilia 

Mendak. 

Odbiorcą projektu jest 10  gimnazjów z miasta Poznania, Lubonia, Komornik, Dopiewa, Tarnowa 

Podgórnego, Baranowa (zwane dalej gimnazjami). 

Projekt jest częściowo dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. 

 

§ 2. Elementy składowe projektu: 

1. Warsztaty o tematyce ekonomicznej prowadzone w 10 gimnazjach w wymiarze 3 godzin 

lekcyjnych w terminie 15 kwietnia-29 maja 2015r. 

2. Ekonomiczna gra miejska przeprowadzona w dniu 01 czerwca 2015 r. r. na terenie dzielnicy 

Grunwald (zwana dalej Grą). 

 

§ 3. Cele projektu dla gimnazjalistów: 

1. Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych u 200 uczniów z 10 gimnazjów z miasta 

Poznania, Lubonia, Komornik, Dopiewa, Tarnowa Podgórnego, Baranowa podczas warsztatów 

i gry miejskiej w okresie marzec-maj 2015 r. 

2. Wzrost wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej w obszarze instytucji i usług u 200 uczniów z 10 

gimnazjów z miasta Poznania, Lubonia i Komornik, Dopiewa, Tarnowa Podgórnego, Baranowa 

podczas warsztatów i  gry miejskiej w okresie marzec- maj 2015 r., 

3. Wsparcie 10 nauczycieli WOS z 10 gimnazjów miasta Poznania, Lubonia, Komornik, Dopiewa, 

Tarnowa Podgórnego, Baranowa w uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego z zakresu edukacji 

ekonomicznej, poprzez udział uczniów w warsztatach i grze ekonomicznej w okresie marzec – 

maj 2015 r. 

  

§ 4.  Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu są uczniowie klas III z 10 gimnazjów Poznania, Lubonia, Komornik, 

Dopiewa, Tarnowa Podgórnego, Baranowa 

2. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas młodszych, pod warunkiem zrealizowania na 

zajęciach z Wiedzy o Społeczeństwie (WOS) działu dotyczącego życia gospodarczego. 

 

§ 5. Informowanie o projekcie: 

1. Promocja projektu będzie prowadzona w dniach 30.03-1.06.2015r. 

2. Formy rozpowszechnienia informacji o projekcie: 

- wywieszenie plakatów w gimnazjach, 

- przekazanie ulotek do gimnazjów, 

- mailing do gimnazjów, 

- promowanie na stoisku podczas Drzwi Otwartych (roll-up i ulotki) 

- informacje  na podstronie www ZSE, 



- informacje na fanpage’u ZSE i na fanpage’u Gry na facebooku,  

- informacje na stronie Wydziału Oświaty www.poznan.pl 

 

 

 

 

§ 6. Zasady zgłoszenia gimnazjum do projektu 

1. W projekcie bierze udział 10 gimnazjów z terenu miasta Poznania, Lubonia, Komornik, 

Dopiewa, Tarnowa Podgórnego, Baranowa 

2. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenia można dokonywać na adres mailowy zse.projekty@gmail.com w terminie 08-24 

kwietnia 2015r. na Karcie Zgłoszenia przesłanej na adres gimnazjum do dnia 07 kwietnia 

2015r. lub pobranym ze strony internetowej www.zsepoznan.pl z zakładki Gra 

4. Zgłoszenia do Gry dokonują nauczyciele upoważnieni przez dyrekcję gimnazjum  

5. O przyjęciu do projektu szkoły są informowane na bieżąco, aż do wyczerpania limitu 10 

miejsc. 

6. W przypadku wycofania się jednego z gimnazjów ujętego na liście podstawowej, do projektu 

jest przyjmowane jest kolejne gimnazjum wg daty zgłoszenia. 

7. Dyrekcja gimnazjum przyjętego do projektu, wyznacza ze swojej strony nauczyciela 

odpowiedzialnego za kontakty z organizatorem projektu oraz za działania projektowe. 

 

§ 7. Organizacja warsztatów o tematyce ekonomicznej 

1. Gimnazjum zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane jest do wytypowania 20 

uczniów do udziału w warsztatach o tematyce ekonomicznej. 

2. Warunkiem udziału uczniów w projekcie jest przedstawienie przez uczniów zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. 1) 

3. Warsztaty prowadzą nauczyciele przedmiotów ekonomicznych z Zespołu szkół 

Ekonomicznych (organizatora projektu). 

4. Warsztaty trwają 3 godziny lekcyjne i są organizowane w dniach: 15 kwietnia – 29 maja 

2015r. w terminie uzgodnionym z wyznaczonym do koordynacji nauczycielem gimnazjum. 

5. Warsztaty odbywają się na terenie gimnazjum lub na terenie ZSE. 

6. Dyrekcja gimnazjum ma obowiązek nieodpłatnie udostępnić celem organizacji warsztatów 

salę lekcyjną wyposażoną w komputer/laptop oraz projektor multimedialny 

7. Przed i po warsztatach będzie przeprowadzany test z wiedzy ekonomicznej mający na celu 

stwierdzenie przyrostu wiedzy, oraz ankiety ewaluacyjne. 

8. Za opiekę nad uczniami podczas warsztatów odpowiada nauczyciel wyznaczony przez 

dyrekcję gimnazjum.  

9. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma materiały warsztatowe w teczce z logo projektu. 

 

§ 8. Organizacja ekonomicznej gry miejskiej. 

1. Gra odbywa się w dniu 1 czerwca 2015 r. na terenie dzielnicy Grunwald. Start i meta Gry są 

zlokalizowane w ZSE. 

2. Każde gimnazjum biorące udział w projekcie zobowiązane jest wytypować 3 osobowy zespół 

do udziału w Grze. 
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3. Skład zespołu zgłasza koordynator z gimnazjum drogą mailową na adres 

zse.projekty@gmail.com do dnia 29 maja 2015r.  

4. Warunkiem udziału w Grze jest przedstawienie przez ucznia zgody rodziców/opiekunów 

prawnych (ZAŁ. 1 do  Regulaminu) oraz bardzo dobry stan zdrowia. 

5. Na życzenie szkoły, na trasie Gry może opiekować się zespołem uczniowskim nauczyciel 

wyznaczony przez macierzystą szkołę. Nauczyciel jest jednak tylko obserwatorem i nie można 

pomagać zespołowi w wykonywaniu zadań. W przeciwnym przypadku zespół porusza się po 

terenie Gry samodzielnie. 

6. Dla uczestników Gry nie jest dodatkowo wykupowane przez Organizatora ubezpieczenie 

NWW.  

§ 9. Przebieg Gry 

1. Gra odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. w godz. 9.00-14.00 

2. Teren Gry obejmuje obszar ograniczony ulicami: Marcelińską, Bułgarską oraz 

Grunwaldzką. 

3. Na miejsce Gry zespoły przybywają wraz z opiekunem przydzielonym przez szkołę 

macierzystą. 

4. Każdy członek zespołu powinien posiadać ważną legitymację szkolną oraz zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. 2 do regulaminu). 

5. W trakcie Gry gracze poruszają się pieszo, bezwzględnie przestrzegając zasad ruchu 

drogowego. 

6. Gracze mają obowiązek zaliczyć 10 punktów kontrolnych, na których będą rozwiązywać 

zadania z zagadnień ekonomicznych objętych warsztatami. 

7. Szczegóły techniczne dotyczące kolejności zaliczania punktów konsultacyjnych zostaną 

podane na spotkaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. przed rozpoczęciem Gry oraz ujęte w 

Instrukcji dla Graczy przekazanej podczas tego spotkania. 

8. Na każdym punkcie kontrolnym zespół otrzymuje wskazówkę o sposobie dotarcia na 

kolejny punkt kontrolny. 

9. Podczas rozwiązywania zadań nie można korzystać z żadnych materiałów i pomocy, w 

tym telefonów komórkowych i Internetu 

10. W przypadku naruszenia regulaminu i zasad gry przedstawionych na spotkaniach oraz 

zasad fair play (w szczególności utrudnianie gry innym uczestnikom) zespół zostaje 

zdyskwalifikowany przez Organizatora 

11. Dokumentem potwierdzającym realizację zadań na punktach konsultacyjnych będzie 

Karta Gracza a za prawidłowe odpowiedzi zespół będzie otrzymywał punkty. Fakt ten będzie 

także odnotowywany na Karcie Gracza. 

12. Każdy zespół ma prawo do skorzystania z „kół ratunkowych” na punktach kontrolnych na 

zasadach omówionych w Instrukcji dla Gracza. 

13. Ogłoszenie wyników gry nastąpi w siedzibie Organizatora, po przybyciu wszystkich 

zespołów na metę. 

14. Każdy zespół jest punktowany za prawidłowe odpowiedzi oraz czas, w jakim pokona 

trasę Gry. 

15. Jeżeli po podliczeniu punktów nie będą wyłonione zespoły zajmujące miejsca I, II, III (z 

powodu zdobycia przez więcej niż jeden zespół takiej samej liczby punktów) organizator 

przewiduje dogrywkę w celu wyłonienia laureatów.  
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16. Każdemu zespołowi towarzyszy nauczyciel gimnazjum lub pełnoletnia osoba, 

reprezentująca ZSE, która ma za zadanie obserwację wykonywania zadań oraz zwracanie 

uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa przez zespół. 

17. Osoba reprezentująca ZSE, towarzysząca zespołowi, nie ponosi odpowiedzialności za ten 

zespół. 

18. Każdy uczestnik Gry otrzyma koszulkę z logo Gry. 

19. Na zakończenie Gry jest przewidziany poczęstunek dla uczestników. 

20. Po zakończeniu Gry będą przeprowadzone ankiety ewaluacyjne. 

21. Podczas podliczania wyników Gry odbędzie się wykład dla jej uczestników na tematy 

związane z bankowością, prowadzony przez pracownika wyższej uczelni. 

 

 

 

§ 10. Nagrody 

1. Dla drużyn, które zdobędą miejsca I-III przewidziane są nagrody oraz certyfikaty 

uczestnictwa 

2. Dla pozostałych uczniów przewidziane są certyfikaty uczestnictwa w Grze. 

3. Szkoły,  z których pochodzą uczniowie  otrzymują certyfikat uczestnictwa w Grze. 

4. Certyfikat otrzymują także nauczyciele WOS uczący uczestników. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zsepoznan.pl  

2. W kwestiach nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do 

ZSE. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych 

przyczyn. 

4. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze oraz odbiór Karty Gracza uczestnik i 

jego rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na: 

- wzięcie udziału w niniejszej Grze 

- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika Gry (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w zakresie związanym 

z udziałem w Grze 

- opublikowanie przez Organizatora na stronie internetowej i innych mediach wizerunku 

uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

- wzięcie udziału w badaniach ewaluacyjnych zewnętrznych w trakcie i po zakończeniu 

projektu. 

5. Poprzez akceptację Regulaminu i zgłoszenie gimnazjum do projektu, dyrekcja i nauczyciel 

gimnazjum wyrażają zgodę na udział w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w trakcie i po 

zakończeniu projektu przez osoby/instytucje  wyznaczone przez Narodowy Bank Polski, 

współfinansujący projekt.  

6. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów gimnazjum biorących udział w projekcie 

wyrażają zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych  zewnętrznych w trakcie i po 

zakończeniu projektu. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – dla uczestników warsztatów 

 

ZGODA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

„INWAZJA EKONOMISTÓW NA GRUNWALD” 

 

 

................................................................ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

................................................................. 

................................................................. 

(adres zamieszkania) 

................................................................. 

(telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

1.  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................,  

w projekcie edukacyjnym „Inwazja Ekonomistów na Grunwald”, obejmującym warsztaty  

z zakresu edukacji ekonomicznej, organizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w dniach 

14 kwietnia do 29 maja 2015 r. na terenie gimnazjum lub na terenie ZSE,  

2. zapoznałem się z regulaminem projektu (dostępnym u nauczyciela WOS w gimnazjum i na 

stronie www.zsepoznan.pl ) oraz akceptuję jego postanowienia  

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika 

warsztatów  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 

133 poz. 883) w zakresie związanym z jego udziałem w projekcie, 

4. wyrażam zgodę na udział dziecka w badaniach ewaluacyjnych  zewnętrznych, w trakcie i po 

zakończeniu projektu. 

 

 

 

 

 

 

........................................ dnia ................................   ........................................ 

(miejscowość)        (czytelny podpis) 
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ZAŁĄCZNIK 2 –  dla uczestników GRY 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ 

„INWAZJA EKONOMISTÓW NA GRUNWALD” 

 

 

................................................................ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

................................................................. 

................................................................. 

(adres zamieszkania) 

................................................................. 

(telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

1.  wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ................................................................., w grze 

miejskiej „Inwazja Ekonomistów na Grunwald”, organizowanej przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych w dniu 1 czerwca 2015 r. w godz. 9.00-14.00 

2. zapoznałem się z regulaminem projektu (dostępnym u nauczyciela WOS w gimnazjum i na 

stronie www.zsepoznan.pl ) oraz akceptuję jego postanowienia  

3. brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje dziecko w ww. Grze. 

4. wyrażam zgodę na odbiór przez moje dziecko nagrody, o której jest mowa w Regulaminie 

Gry, o ile taka nagroda zostanie mojemu dziecku przyznana 

5. wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych oraz w publikacjach prasowych 

wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na zasadach, o których jest mowa  

w Regulaminie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 

133 poz. 883  późn. zmianami, 

6. wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych  zewnętrznych w trakcie i po 

zakończeniu projektu. 

 

 

 

 

........................................ dnia ................................   ........................................ 

(miejscowość)        (czytelny podpis) 
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