REGULAMIN
Konkursu "Potyczki Ekonomiczne" organizowanego
dla uczniów gimnazjów
2017/2018
§1
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów
klas gimnazjalnych, w konkursie wiedzy ekonomicznej "Potyczki Ekonomiczne" (zwany
dalej Konkursem).
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul.
Szkolna 1, (zwanym dalej Organizatorem), we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
3. Konkurs organizowany jest w ramach innowacji pedagogicznej "Cztery kroki do sukcesu"działań przewidzianych na rok szkolny 2017/2018, realizowanej przez nauczycieli Zespołu
Szkół Ekonomicznych: Panią Izabelę Durczok, Ewę Grzenię i Beatę Grabarczyk.
4. Patronat nad Konkursem objęła Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
z siedzibą przy ulicy Harcerzy Września 3 w Katowicach.
5. Partnerami Konkursu są lokalni przedsiębiorcy współpracujący z Zespołem Szkół
Ekonomicznych w ramach innowacji pedagogicznej "Cztery kroki do sukcesu" tj:
• Doradztwo Podatkowe Graczyk Sp. z o.o.
• Warido S.A.
• Kancelaria Podatkowo-Prawna VACATIO
• Biuro Rachunkowe Agnieszka Kachniarz
• Fundacja Szkolna Ekonomik.
1. Udział w Konkursie pozwala na sprawdzenie w formie quizu wiedzy i umiejętności
z zakresu codziennych zagadnień ekonomiczno-finansowy w ramach gospodarstwa
domowego na poziomie gimnazjalnym.
2. Konkurs odbędzie sie 29 maja 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim orientacyjne otwarcie konkursu godzina 9.00
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone na Powiatowej
Galii zwycięzców konkursów organizowanych przy współpracy z PODN.

§2
CEL I ZASADY KONKURSU
1.
Celem Konkursu jest popularyzacja podstawowych zagadnień ekonomicznych
i finansowych, przedsiębiorczych zachowań w życiu młodego człowieka, kreatywności życiowej
i umiejętności współpracy w grupie dopełnieniem czego będzie podstawowe słownictwo z języka
angielskiego.
2.
Udział w konkursie biorą czteroosobowe zespoły, przedstawiciele danego gimnazjum.
3.
Gimnazja lub inne szkoły z oddziałami gimnazjalnymi z powiatu wodzisławskiego mogą
zgłosić tylko jeden zespół uczestników Konkursu.

Zadaniem zespołów będzie:
- odpowiedź na tematyczne pytania z puli za 5 i 10 pkt.,
- uzupełnienie krzyżówki wraz z hasłem o tematyce Konkursu,
- odpowiedź na pytania jurorów,
- konkurencja językowa nie wykraczająca poza język angielski w zakresie
użytkowym ( np: dialog w zakresie języka użytkowego.)
- konkurencja kalambury i zgadnij co to,
- konkurencja "Początek języka za przewodnika"
5.
Każda z konkurencji będzie osobno oceniania i punktowana przez Jury w składzie:
przedstawiciel Uczelni, przedstawiciele przedsiębiorców lokalnych, nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych z Zespołu Szkół Ekonomicznych jako
Przewodniczący Jury.
6.
W przypadku tej samej ilości punktów dwóch zespołów przewiduje sie konkurencję
dodatkową.
7.
Decyzja Jury jest ostateczna.
4.

§3
ZGŁOSZENIE ZESPOŁÓW
1.
Zgłoszenie zespołów odbywać się będzie drogą mailową za pomocą formularz
zgłoszeniowego dołączonego w załączniku do niniejszego regulaminu Konkursu na jeden
z poniższych adresów do dnia 7 maja 2018 roku do godzi 15.00
egrzenia@op.pl –
Ewa Grzenia
nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych
izabeladurczok@op.pl – Izabela Durczok nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych
2.
Organizator w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wyśle potwierdzenie
otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zgłaszający winien
niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi
3.
Zaleca się wytypowanie opiekuna zespołu, którego dane znajdą sie na formularzu
zgłoszeniowym co ułatwi kontakt Organizatorów z poszczególnymi zespołami gimnazjalnymi,
celem przekazania szczegółowych informacji o przebiegu Konkursu.

§4
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.
Wykładnia postanowień Regulaminu dokonywana jest przez Organizatora, a w dniu Konkursu
przez Komisję Jury działającą zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 4 powyżej.
2.
Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny,
a w szczególnie wyjątkowych okolicznościach odwołanie Konkursu, o czym poszczególne grupy
zostaną powiadomione.
3.

Ewentualne zmiany Regulaminu są publikowane w sposób analogiczny do jego ogłoszenia.

