Regulamin
Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną
w ramach projektu
„Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny
Pierwszego Wieku”
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opracowanie: Maria Krogulec-Sobowiec

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną (nazwanym w skrócie
Konkursem NGE) jest Pałac Młodzieży w Tarnowie.
2. Powyższy konkurs jest realizowany w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet
Ekonomiczny Pierwszego Wieku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski w
ramach programu edukacji ekonomicznej.
3. Udział w Konkursie NGE jest bezpłatny.
4. Konkurs NGE zostaje ogłoszony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie
w zakładce dotyczącej projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego
Wieku”.
§ 2. Cel i temat
1. Celem Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną jest upowszechnianie edukacji
ekonomicznej poprzez tworzenie przez uczniów własnych gier dydaktycznych ekonomicznych.
2. Tematy Konkursu NGE: gospodarowanie budżetem domowym, zapobieganie wykluczeniu
finansowemu, działanie instytucji i usług finansowych, zarządzanie firmą lub inny temat
zgłoszony przez uczniów z obszaru szeroko rozumianej ekonomii.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Konkursie NGE dopuszczeni są wszyscy uczestnicy Projektu - uczniowie
klasy 7 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum 4 szkół z terenu miasta Tarnów
biorący udział w Projekcie: Szkoły Podstawowej nr1, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły
Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi, Szkoły Podstawowej nr 8, a także
wychowankowie Pałacu Młodzieży w grupie wiekowej wymienionej powyżej.
2. Prace konkursowe będą wykonane w 3-osobowych zespołach. Każdy zespół może zgłosić
do konkursu jedną pracę.
3. Dopuszczalne są następujące rodzaje prac konkursowych do wyboru przez zespoły
uczniów przystępujących do Konkursu NGE:
a. gra planszowa,
b. gra planszowa 3D,
c. gra karciana,
d. gra planszowo – karciana,
e. gra terenowa,
f.

gra komputerowa.
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4. Placówka oświatowa przystępująca do projektu zobowiązuje się do powołania 3osobowej lub 5-osobowej Komisji Konkursowej, która opracuje kryteria oceny gier
dydaktycznych o tematyce ekonomicznej w szkole oraz zapozna z nimi zainteresowanych
do dnia 30.09.2017 r.
5. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest zobowiązany do przekazania jej składu oraz
zasad wykonywania konkursowych zespołowych prac uczniowskich i kryteriów ich
oceniania (Załącznik 2.) koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Katarzynie Sypek
przedstawicielce Organizatora w terminie do dnia 14.10.2017 r.
6. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie NGE powinien dołączyć zgodę opiekuna
prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. oraz zgody na przeniesienie
praw autorskich na Pałac Młodzieży w Tarnowie, według wzoru określonego w załączniku
1. do Regulaminu.
§ 4. Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace konkursowe opatrzone tytułem oraz imionami i nazwiskami autorów, wraz
z danymi szkoły i danymi nauczyciela prowadzącego należy przekazywać do
Przewodniczących Komisji Konkursowych do dnia 1.03.2018 r.
§ 5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. Konkurs NGE jest dwuetapowy: I. etap eliminacje w danej placówce oświatowej, II. etap
eliminacje między placówkami oświatowymi.
2. Podczas eliminacji w danej placówce oświatowej Komisja Konkursowa dokonuje oceny
zgłoszonych gier dydaktycznych opracowanych przez zespoły uczniów / wychowanków
zgodnie z opracowanymi wcześniej kryteriami oceniania. Zadaniem Komisji Konkursowych
działających w: Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami
Sportowymi i Szkole Podstawowej nr 8 jest wybór 2 najlepszych gier dydaktycznych w każdej
szkole, które zostaną skierowane na II. etap eliminacji Konkursu NGE. Komisja Konkursowa
działająca w Szkole Podstawowej nr1 powinna wyłonić 6 najlepszych gier dydaktycznych
wykonanych przez zespoły uczniowskie, zaś Komisja Konkursowa w Pałacu Młodzieży 3
najlepsze gry wykonane przez swoich wychowanków. Zróżnicowana liczba

gier

dydaktycznych z danych placówek oświatowych wyłonionych na II. etap eliminacji Konkursu
NGE wynika z różnej liczby uczniów biorących udział w Projekcie.
3. Przewodniczący Komisji Konkursowych przekazują protokoły z I. etapu eliminacji Konkursu
NGE koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Katarzynie Sypek przedstawicielce
Organizatora do 20.03.2018 r. (załącznik 3.).
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4. Gry, które uzyskały najwyższe oceny podczas I. etapu eliminacji powinny być dostarczone na
II. etap eliminacji między placówkami oświatowymi w terminie podanym przez Organizatora
i na miejsce przez Niego wskazane. Szczegółowe informacje na ten temat będą zamieszczone
na stronie projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
5. Projektową Komisję Konkursową NGE na II. etap Konkursu NGE powołuje koordynator
merytoryczny projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku” pani Maria
Krogulec - Sobowiec. W skład Projektowej Komisji Konkursowej NGE wchodzą
przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Miasta Tarnów, Centrum Szkoleniowo
– Konferencyjnego WOJTAR, przedsiębiorców, Kuratorium Oświaty w Krakowie i szkół
biorących udział w konkursie.
6. Eliminacje między placówkami oświatowymi składają się z dwóch części: analizy przez
koordynatora

projektu

„Tarnowski

Uniwersytet

Ekonomiczny

Pierwszego

Wieku”

otrzymanych protokołów I. etapu eliminacji Konkursu NGE oraz publicznej prezentacji gier
dydaktycznych najwyżej ocenionych przez Komisje Konkursowe przed Projektową Komisją
Konkursową NGE i publicznością.
7. Prace konkursowe (gry dydaktyczne) i ich prezentacje są oceniane przez Projektową Komisję
Konkursową NGE wg „Arkusza oceny gier dydaktycznych” (załącznik 4.).
8. Kryteria oceny prac konkursowych na II. etapie Konkursu NGE:
a) zachowanie wybranego rodzaju gry dydaktycznej,
b) zgodność gry dydaktycznej z podaną tematyką Konkursu NGE,
c) trafny, ciekawy tytuł gry,
d) oryginalność scenariusza gry,
e) przejrzyste reguły gry,
f)

poprawność języka i ortografii,

g) estetyka wykonania wszystkich elementów gry.
8) Kryteria oceny prezentacji prac konkursowych na II. etapie Konkursu NGE:
a) wykazanie się znajomością przedstawianego zagadnienia,
b) współpraca uczniów podczas prezentacji,
c) kompozycja wypowiedzi wg planu, uporządkowana,
d) przestrzeganie zasad poprawności języka mówionego,
e) forma prezentacji,
f)

przestrzeganie ram czasowych - max. 5 minut,

g) celowe użycie środków multimedialnych i audiowizualnych.
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9. Projektowa Komisja Konkursowa NGE zdyskwalifikuje prace, które naruszają prawa osób
trzecich, w szczególności wynikające z prawa autorskiego lub zawierają treści obraźliwe lub
niezgodne z obyczajami lub utrwalające stereotypy.
10. Ocena Projektowej Komisji Konkursowej NGE jest ostateczna i nie podlega podważeniu.
11. Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla uczniów, których prace konkursowe okażą się
najciekawsze i najlepsze w tym Konkursie (dyski zewnętrzne dla laureatów 1. miejsca,
kalkulatory naukowe dla laureatów 2. i 3. miejsca), a także dyplomy.
12. Zdjęcia prac wszystkich finalistów i laureatów Konkursu NGE zostaną opublikowane na
stronie internetowej projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”,
która zamieszczona jest na witrynie internetowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie.
§ 6 Prawa autorskie
1. Z dniem dostarczenia Organizatorowi prac konkursowych ich autorzy przekażą prawo do
bezpłatnego wykorzystania swoich prac przez Pałac Młodzieży w Tarnowie w celach
promocyjnych projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”, a
także do wykorzystania ich w Turnieju Gier Ekonomicznych zgodnie z oświadczeniem
zawartym w Załączniku 1. do Regulaminu.
3. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne wynagrodzenia z tytułu korzystania przez
Organizatora z nagrodzonej pracy.
4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
§ 7. Informacje dodatkowe
1.

Konkurs NGE nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

2. Nauczyciele, którzy wezmą udział w organizacji konkursu NGE w swoich placówkach
oświatowych, otrzymają zaświadczenia o przygotowywaniu uczniów do ww. konkursu.
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Załącznik 1.
Wypełnia rodzic / opiekun prawny dziecka:
OŚWIADCZENIE
Ja, ........................................................................... zamieszkały/a ........................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

(ulica nr domu i/lub mieszkania) ……………………………

....................................................... (miejscowość, kod pocztowy)
oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu na Najciekawszą Grę
Ekonomiczną

i

wyrażam

zgodę

na

wzięcie

udziału

mojej/mojego

córki/syna

….................................................................................... w powyższym konkursie oraz przetwarzanie
danych osobowych (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r.) w celach
związanych z konkursem, realizacją i promocją projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny
Pierwszego Wieku”.
Ponadto oświadczam, że z dniem doręczenia Organizatorowi pracy konkursowej mojej/mojego
córki/syna na Organizatora przechodzą bez wynagrodzenia:
1) autorskie prawa majątkowe do przekazywanej pracy na polach eksploatacji:
a. wprowadzenie do pamięci komputera,
b. upublicznienie w całości lub we fragmentach w sieci Internet,
c. upublicznianie w całości lub fragmentach podczas wydarzeń organizowanych przez Organizatora,
d. upublicznianie w całości lub we fragmentach w telewizji,
e. powielanie dowolną techniką,
Oświadczam również, że praca konkursowa jest własnością placówki oświatowej (szkoły / Pałacu
Młodzieży), która skierowała ją na Konkurs na Najciekawszą Grę Ekonomiczną.

....................................................................................
(podpis, miejsce i data)

Wypełnia Pałac Młodzieży w Tarnowie:

Oświadczam, że przyjmuję autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na wymienionych
wyżej polach eksploatacji, przeniesione na Pałac Młodzieży w Tarnowie.

..............................................................
(pieczątka, podpis i data)

6

Załącznik 2.
SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną
Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Nazwisko i imię przewodniczącego Komisji Konkursowej

Nazwisko
Imię
3. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko
Imię
4. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko
Imię
5. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko
Imię
6. Nazwisko i imię członka Komisji Konkursowej

Nazwisko
Imię
Pieczątka i podpis dyrektora placówki oświatowej
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Załącznik 3.
WZÓR PROTOKÓŁU Z ELIMINACJI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
I. etap Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną
Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Dnia .......................obradowała Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący ..............................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
i oceniła przedstawione jej gry dydaktyczne uczniów następująco:
(Dane dotyczące oceny projektów powinny być przesłane wg poniższego schematu:)
3. GRY OPRACOWANE PRZEZ 3-OSOBOWE ZESPOŁY UCZNIOWSKIE
Lp.
Imię i nazwisko ucznia
Imię i nazwisko
nauczyciela
Tytuł gry
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Liczba
uzyskanych
punktów

7.

8.

9.

10.

4. GRY WYTYPOWANE NA ELIMINACJE MIĘDZY PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
Lp.

Imię i nazwisko ucznia
Tytuł gry

Imię i nazwisko
nauczyciela

Liczba
uzyskanych
punktów

1.

2.

Pieczątka placówki oświatowej

Podpisy:
Przewodniczący ............................................
Członek .........................................................
Członek .........................................................
Członek ........................................................
Członek .........................................................
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Numer zespołu

Załącznik 4.
Arkusz oceny gier dydaktycznych

II etap eliminacji Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną - w ramach projektu „Tarnowski
Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”
Kryterium
zgodność gry dydaktycznej z
rodzajami gier zawartymi w
Regulaminie Konkursu NGE
zgodność gry dydaktycznej z
podaną tematyką Konkursu NGE
trafny, ciekawy tytuł gry

Ocena gry dydaktycznej
Ocena od 1 do 5 punktów
1
2
3
4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

oryginalność scenariusza gry

1

2

3

4

5

przejrzyste reguły gry

1

2

3

4

5

poprawność języka i ortografii

1

2

3

4

5

estetyka wykonania wszystkich
elementów gry

1

2

3

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Ocena prezentacji gry dydaktycznej
Kryterium
Ocena od 1 do 5 punktów
wykazanie
się
znajomością
1
2
3
przedstawianego zagadnienia
współpraca
uczniów
podczas
1
2
3
prezentacji
kompozycja wypowiedzi wg planu,
1
2
3
uporządkowana
przestrzeganie zasad poprawności
1
2
3
języka mówionego
ciekawa forma prezentacji
1
2
3
celowe użycie środków
multimedialnych i audiowizualnych
przestrzeganie ram czasowych max. 5 minut
Suma punktów

1

2
NIE
0 punktów

JUROR:

3

TAK
5 punktów

PODPIS:
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