Regulamin
Turnieju Ekonomicznego
w ramach projektu
„Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny
Pierwszego Wieku”

opracowanie: Maria Krogulec-Sobowiec

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Turnieju Ekonomicznego (nazwanym w skrócie Turniejem) jest Pałac
Młodzieży w Tarnowie.
2. Powyższy Turniej jest realizowany w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet
Ekonomiczny Pierwszego Wieku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
3. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
4. Turniej zostaje ogłoszony na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie
w zakładce dotyczącej projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego
Wieku”.
§ 2. Cel i temat
1. Celem Turnieju Ekonomicznego jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych wiadomości
i umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej poprzez rywalizację indywidualną podczas
testu teoretycznego oraz między zespołami uczniowskimi podczas testu praktycznego w
formie gry ekonomicznej.
2. Tematy Turnieju: test teoretyczny z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz
działania instytucji i usług finansowych; test praktyczny: gra symulacyjna Chłopska Szkoła
Biznesu – planowanie i przewidywanie działań, symulacja mechanizmów wolnego rynku,
na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena,
koszty produkcji, negocjacje handlowe, współpraca w zespole.
§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Turnieju 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. Placówka oświatowa przystępująca do projektu zobowiązuje się do powołania 3osobowej lub 5-osobowej Komisji Turniejowej, która zapozna z regulaminem Turnieju

zainteresowanych do dnia 31.10.2017 r., a także przeprowadzi I. etap Turnieju w danej
placówce oświatowej.
3. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest zobowiązany do przekazania jej składu
(Załącznik 2.) koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Katarzynie Sypek
przedstawicielce Organizatora w terminie do dnia 31.10.2017 r.
§ 4. Termin i warunki dostarczenia testu teoretycznego
1. W terminie ustalonym z Przewodniczącymi Komisji Turniejowych Organizator dostarczy
im treść testu teoretycznego w formie papierowej.
2. Wypełnione arkusze testu teoretycznego opatrzone imionami i nazwiskami uczniów,
wraz z danymi szkoły i danymi nauczyciela prowadzącego należy przekazywać do
Przewodniczących Komisji Turniejowych do dnia 10.03.2018 r.
§ 5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród
1. Turniej Ekonomiczny jest dwuetapowy: I. etap - eliminacje w danej placówce oświatowej (do
dnia 10.03.2018 r.), II. etap - eliminacje między placówkami oświatowymi (kwiecień 2018 r. dokładny termin będzie podany przez Organizatora na stronie internetowej Projektu
http://uniwersytet.pm.tarnow.pl/ .
2. Podczas eliminacji w danej placówce oświatowej Komisja Turniejowa dokonuje oceny
rozwiązanego indywidualnie przez uczniów/wychowanków testu pisemnego z zadaniami
zamkniętymi zgodnie zasadami jego oceny dostarczonymi przez Organizatora. Zadaniem
Komisji Turniejowych działających w: Szkole Podstawowej nr 23, Szkole Podstawowej nr 20
z Oddziałami Sportowymi i Szkole Podstawowej nr 8 i Pałacu Młodzieży jest wyłonienie
po 3 uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Komisja
Turniejowa działająca w Szkole Podstawowej nr1 powinna wyłonić 6 najlepszych uczniów,
którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego. Wybrani w ten sposób
uczniowie utworzą 6 drużyn 3-osobowych reprezentujących swoją szkołę /PM na II etapie
Turnieju Ekonomicznego. Zróżnicowana liczba uczniów z danych placówek oświatowych
wyłonionych na II. etap eliminacji Turnieju wynika z różnej liczby uczniów biorących udział
w Projekcie.
3. Przewodniczący Komisji Turniejowych przekazują protokoły z I. etapu eliminacji Turnieju
koordynatorowi organizacyjnemu projektu pani Katarzynie Sypek przedstawicielce
Organizatora do 20.03.2018 r. (załącznik 3.).

4. Projektową Komisję Turniejową na II. etap Turnieju Ekonomicznego powołuje koordynator
merytoryczny projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku” pani Maria
Krogulec - Sobowiec. W skład Projektowej Komisji Turniejowej wchodzą przedstawiciele
Narodowego Banku Polskiego, Małopolskiego Instytutu Kultury, Urzędu Miasta Tarnów,
Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego WOJTAR, przedsiębiorców, Kuratorium Oświaty
w Krakowie i szkół biorących udział w Turnieju.
5. Eliminacje między placówkami oświatowymi składają się z dwóch części: analizy przez
koordynatora merytorycznego projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego
Wieku” otrzymanych protokołów I. etapu eliminacji Turnieju oraz rywalizacji między 3osobowymi drużynami reprezentującymi placówki oświatowe (§ 5. pkt.2) w formie publicznej
rozgrywki gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu przed Projektową Komisją Turniejową
i publicznością.
6. Rozgrywka gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu składa się z dwóch części: nieocenianej
rozgrywki instruktażowej (około 30 min.) oraz ocenianej rozgrywki turniejowej (około 60
min.). Każda 3-osobowa drużyna tworzy spółkę, której zadaniem podczas rozgrywki będzie
uzyskanie jak najwyższej liczby punktów.
7. Rozgrywki gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu są oceniane przez Projektową Komisję
Turniejową wg „Karty raportu z rozgrywki turniejowej gry „Chłopska Szkoła Biznesu”
(załącznik 3.).
9. Ocena Projektowej Komisji Turniejowej jest ostateczna i nie podlega podważeniu.
10. Organizator przewidział nagrody rzeczowe (gry o tematyce ekonomicznej) dla 3 finałowych
zespołów uczniowskich, które zdobyły w tym Turnieju 1., 2. i 3 miejsce, a także pamiątkowe
medale i dyplomy.
§ 6. Informacje dodatkowe
1.

Turniej Ekonomiczny nie jest realizowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty.

2. Nauczyciele, którzy wezmą udział w organizacji Turnieju w swoich placówkach oświatowych,
otrzymają zaświadczenia o przygotowywaniu uczniów do ww. turnieju.

Załącznik 1.
SKŁAD KOMISJI TURNIEJOWEJ
Turnieju Ekonomicznego
Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Nazwisko i imię przewodniczącego Komisji Turniejowej

Nazwisko

Imię
3. Nazwisko i imię członka Komisji Turniejowej

Nazwisko

Imię
4. Nazwisko i imię członka Komisji Turniejowej

Nazwisko

Imię
5. Nazwisko i imię członka Komisji Turniejowej

Nazwisko

Imię
6. Nazwisko i imię członka Komisji Turniejowej

Nazwisko

Imię

Pieczątka i podpis dyrektora placówki oświatowej

Załącznik 2.
WZÓR PROTOKÓŁU Z ELIMINACJI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
I. etap Turnieju Ekonomicznego
Proszę wypełnić elektronicznie.
1. Nazwa placówki oświatowej
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
kod i poczta ...................................................................................................
miejscowość ...................................................................................................
ulica i numer ...................................................................................................
telefon .............................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................
2. Dnia .......................obradowała Komisja Turniejowa w składzie:
przewodniczący ..............................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
członek ............................................................................................................
i oceniła przedstawione jej prace uczniów (testy teoretyczne) następująco:
(Dane dotyczące oceny testów powinny być przesłane wg poniższego schematu:)
3. WYNIKI OCENY TESTU TEORETYCZNEGO
Lp.
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
(opiekuna)

Liczba
uzyskanych
punktów

4. UCZNIOWIE WYTYPOWANI NA ELIMINACJE MIĘDZY PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Pieczątka placówki oświatowej

Imię i nazwisko nauczyciela
(opiekuna)

Liczba
uzyskanych
punktów

Podpisy:
Przewodniczący ............................................
Członek .........................................................
Członek .........................................................
Członek ........................................................
Członek .........................................................

Załącznik 3.
II etap eliminacji Turnieju Ekonomicznego - w ramach projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”
Karta raportu z rozgrywki turniejowej gry „Chłopska Szkoła Biznesu”
Nr
zespołu

Imię i nazwisko ucznia

Placówka
oświatowa

Łączna liczba
złotych górskich

Łączna wartość
towarów:

Łączna wartość
kart
pomocników:

Suma:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PRZEWODNICZĄCY:
JURORZY:

PODPISY:

Miejsce w finale:

