
 
 
 
 
 
 

 

Regulamin Konkursu „Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 
 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu “Europejski Quiz Finansowy” (zwanego dalej Konkursem lub EQF) jest 
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą przy ul. Solec 38 lok. 104, 00-394 Warszawa, 
NIP 526-00-38-522, KRS 0000110584 (zwana dalej Organizatorem). Projekt jest realizowany we 
współpracy ze Związkiem Banków Polskich.  

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Zwycięzca Konkursu będzie miał prawo zmierzenia się z reprezentacjami innych krajów europejskich 

w rozgrywkach organizowanych przez Europejską Federację Bankową. 
4. Cele konkursu są wskazane poniżej i wskazują na edukacyjny charakter projektu. 
5. Adres strony konkursowej: eqf2020-2021.wib.org.pl, dodatkowe informacje są dostępne na stronie: 

bakcyl.wib.org.pl/europejski-quiz-finansowy 
 
 

§2. Cele Konkursu 
 

1. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej. 
2. Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego. 
3. Wzbudzenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i motywacji do stałego pogłębiania 

wiedzy. 
4. Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni. 
5. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, w tym pracy w zespole w warunkach 

rywalizacji. 
6. Konkurs jest tematycznie zgodny z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 

poszerzając jej treści w zakresie problematyki zarządzania finansami i wiedzy o strukturach systemu 
finansowego w Polsce i w Europie. 

 
§3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 
1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 roku. 
2. Do uczestnictwa w EQF mogą przystąpić szkoły podstawowe.  
3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII i VIII, którzy posiadają zgodę przedstawiciela 

ustawowego na udział w Konkursie.  
a) Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentu poświadczającego 
spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie od uczestników zgłoszonych do etapu 
wojewódzkiego, o których mowa w pkt. 3 (w szczególności pisemnej zgody przedstawiciela 
ustawowego).  

 
§4.  Zakres tematyczny Konkursu oraz materiały edukacyjne 

 
1. Zakres tematyczny Konkursu dotyczy następujących zagadnień: budżet i oszczędzanie, pożyczanie, 

inwestowanie, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zadania matematyczne, system bankowy.  
2. Na ww. stronie dostępne są również materiały pomocnicze przydatne w przygotowaniach do 

Konkursu, tj.: filmy edukacyjne, publikacje i raporty. W celach ćwiczeniowych Organizator 
udostępnił także zestawy przykładowe zestawy pytań z poprzednich edycji Konkursu. 

http://www.eqf2020-2021.wib.org.pl/


3. Każda szkoła uczestnicząca w Europejskim Quizie Finansowym ma dodatkową możliwość 
skorzystania z cyklu bezpłatnych lekcji o finansach przeprowadzonych online w ramach Programu 
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL (szczegóły na stronie www.bakcyl.wib.org.pl). 

 
§5. Rekrutacja i zgłoszenia 

 
1. Szkoła zainteresowana uczestnictwem w Europejskim Quizie Finansowym wypełnia deklarację 

uczestnictwa dostępną na stronie konkursowej: eqf2020-2021.wib.org.pl, a następnie 
przeprowadza rekrutację uczniów do Konkursu EQF.  

2. Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych, które zostaną zgłoszone do Konkursu EQF  
i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych  etapach Konkursu (etap wojewódzki, 
półfinał i finał).  

3. Każda szkoła ma prawo zgłosić do Konkursu jeden dwuosobowy zespół, który będzie ją 
reprezentował. W przypadku chęci zgłoszenia większej liczby zespołów niż dwuosobowa 
reprezentacja szkolna (1 zespół) szkoła przeprowadza eliminacje ogólnoszkolne lub klasowe. 
Rekrutację uczniów do Konkursu szkoła przeprowadza w terminie do 07.02.2021r. Szczegółowe 
zasady rekrutacji zostały zawarte w dokumencie: „Zasady rekrutacji uczniów do Konkursu EQF”, 
dostępnym na stronie konkursowej.  

4. Po przeprowadzeniu rekrutacji uczniów do EQF (i wyłonieniu dwuosobowych zespołów) szkoła 
zgłasza szkolne zespoły do Konkursu, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na 
stronie konkursowej. W zgłoszeniu szkoła wskazuje także sposób w jaki przeprowadziła rekrutację 
uczniów do Konkursu EQF (zgłoszenie reprezentacji, przeprowadzenie eliminacji klasowych lub 
ogólnoszkolnych), podaje łączną liczbę uczniów, którzy wzięli udział w rekrutacji do EQF oraz dane 
nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt z Organizatorem w sprawie Konkursu. 

5. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

6. Organizator weryfikuje wszystkie zgłoszenia, a następnie je zatwierdza. Akceptacja zgłoszenia jest 
równoznaczna z przyjęciem zespołu/zespołów do Konkursu. 

 
 

§6.  Zasady organizacji Konkursu 
 

1. Europejski Quiz Finansowy składa się z kilku etapów: etapów wojewódzkich, półfinału i finału 
Konkursu. Zwycięski zespół z finału zyska prawo reprezentowania Polski w rozgrywce europejskiej, 
której organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa i zmierzy się z kilkudziesięcioma zespołami 
z całej Europy.  

2. W terminie od 9.02.2021 do 12.02.2021 (tj. przed planowanym terminem etapu wojewódzkiego) 
Organizator zaprosi nauczycieli koordynujących konkurs EQF w szkole do uczestnictwa w 
webinarium. Celem spotkania on-line jest omówienie kwestii techniczno-organizacyjnych 
związanych z przygotowaniem się szkoły do poszczególnych etapów Konkursu.  

3. Etap wojewódzki Konkursu: 
a) Do etapu wojewódzkiego zostaną zaproszone wszystkie zespoły z danego regionu, które zostały 

zgłoszone do Konkursu EQF przez swoje szkoły. 
b) W etapach wojewódzkich uczniowie rywalizują zespołowo. W przypadku braku możliwości 

dwuosobowego udziału, do decyzji nauczyciela pozostaje wybór ucznia, który w imieniu zespołu 
przystąpi do testu. 

c) Przed przystąpieniem do etapu wojewódzkiego wszystkim zespołom zostaną nadane unikalne 
loginy, które pozwolą na identyfikację zespołów w poszczególnych etapach Konkursu. Loginy 
zostaną przesłane do nauczyciela koordynującego Konkurs w szkole (na adres e-mail wskazany  
w zgłoszeniu) z prośbą o ich przekazanie uczniom wraz z linkiem do testu online. Dane do 
logowania zostaną przesłane na kilka dni przed planowanym terminem etapu wojewódzkiego. 

d) Etapy wojewódzkie zostaną przeprowadzone dla każdego województwa w terminach 
wskazanych w harmonogramie Konkursu. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń ze wszystkich szkół 
w danym województwie nie przekroczy trzech zespołów, wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają 
zaproszenie do udziału w półfinale Konkursu. 

http://www.eqf2020-2021.wib.org.pl/


e) Etapy wojewódzkie odbędą się zdalnie z wykorzystaniem platformy TESTPORTAL. Zadaniem 
uczestników (tj. dwuosobowych zespołów) jest rozwiązanie testu wiedzy online, który składa się 
z 15 pytań (jednokrotnego wyboru, które system wybierze dla zespołów losowo). Za każdą 
poprawną odpowiedź zespół zdobędzie określoną liczbę punktów (każde pytanie będzie 
odrębnie punktowane). Uczestnicy/zespoły będą mogli przystąpić do testu we wskazanym przez 
Organizatora terminie (po tym terminie link do testu wygaśnie). 

f) Zespoły przystępujące do etapu wojewódzkiego powinny być zaopatrzone w niezbędne 
rozwiązania techniczne (komputer oraz dostęp do Internetu) oraz warunki umożliwiające szybką 
odpowiedź i ewentualne konsultacje wewnątrz Zespołu. 

g) Celem etapu wojewódzkiego jest wyłonienie trzech najlepszych zespołów z każdego 
województwa, które zostaną zaproszone do udziału w kolejnym etapie Konkursu (tj. półfinał 
Konkursu).    

h) Organizator wyłoni najlepsze zespoły w każdym województwie na podstawie wygenerowanego  
z platformy TESTPORTAL raportu zawierającego wyniki wszystkich uczestników z danego 
województwa. Laureatami etapu wojewódzkiego zostaną trzy zespoły, które zdobędą najwyższą 
liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników (powyżej trzech zespołów) tej 
samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie czas w jakim poszczególne zespoły 
rozwiązały test. W przypadku rozwiązania testu w identycznym czasie, Organizator zastrzega 
prawo zorganizowania dogrywki dla tych zespołów. 

4. Półfinał konkursu:  
a) Do półfinału Konkursu zostaną zaproszone 3 najlepsze zespoły z każdego województwa, które 

zostały wyłonione podczas etapów wojewódzkich (z ewentualnością opisaną §6 ustęp 3, pkt d).  
b) Półfinał odbędzie się on-line w dniu 15 marca br. W formie quizu w aplikacji Kahoot!, z 

transmisją na platformie webinarowej). Zadaniem uczestników (tj. dwuosobowych zespołów)  
będzie  rozwiązanie testu wiedzy (15 pytań jednokrotnego wyboru).  Na każde pytanie można 
odpowiedzieć tylko raz. O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz czas ich 
udzielania.  

c) Nauczyciel koordynujący konkurs EQF w szkole na kilka dni przed planowanym terminem 
półfinału otrzyma od Organizatora niezbędne dane do logowania. Na 1-2 dni przed półfinałem 
Organizator przeprowadzi test połączeń z udziałem zespołów i ich opiekunów. 

d) W trakcie półfinału zespoły logują się do Kahoot!, posługując się wyłącznie loginem nadanym 
przez Organizatora. Loginy zespołów pozostają bez zmian – tzn. są takie same, jakie były w 
etapie wojewódzkim. Zespoły przystępujące do półfinału na podstawie §6 ustęp 3, pkt d 
otrzymają loginy wraz z linkiem na etapie półfinału. 

e) W półfinale uczniowie rywalizują zespołowo. W przypadku braku możliwości dwuosobowego 
udziału, do decyzji nauczyciela pozostaje wybór ucznia, który w imieniu zespołu przystąpi do 
testu półfinałowego. 

f) Zespoły przystępujące do półfinału powinny być zaopatrzone w niezbędne rozwiązania 
techniczne (komputer główny, inny sprzęt umożliwiający udzielanie odpowiedzi oraz dostęp do 
Internetu) oraz warunki umożliwiające szybką odpowiedź i ewentualne konsultacje wewnątrz 
Zespołu. 

g) Celem półfinału jest wyłonienie 10 najlepszych zespołów, które przejdą do kolejnego etapu.  
h) Koordynator Projektu powiadomi mailowo zwycięskie zespoły (mail do nauczyciela 

koordynującego Konkurs EQF w szkole) oraz opublikuje wyniki na stronie konkursowej  
 

5. Finał konkursu: 
a) Finał Konkursu odbędzie zdalnie z wykorzystaniem platformy webinarowej w terminie 29 lub 30 

marca 2021r.  
b) Wydarzenie będzie składać się z dwóch części, tj.: wykładowej (konferencja online z oddzielnym 

spotkaniem dla nauczycieli i sesją spotkań z ekspertami dla uczniów) i konkursowej (finał 
Konkursu w formie testu on-line z wykorzystaniem aplikacji Kahoot lub Testoportal).  

c) Finałowy test składał się będzie z minimum z 15 pytań. 
d) W finale wezmą udział zespoły, które zostały laureatami półfinału Konkursu (10 zespołów  

z najlepszymi wynikami).   



e) Nauczyciel koordynujący w szkole konkurs EQF, na kilka dni przed planowanym wydarzeniem 
otrzyma na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail niezbędne informacje oraz dane do logowania 
do spotkania (loginy zespołów pozostają bez zmian).  

f) Zespoły przystępujące do finału powinny być zaopatrzone w niezbędne rozwiązania techniczne 
(komputer główny, inny sprzęt umożliwiający udzielanie odpowiedzi oraz dostęp do Internetu) 
oraz warunki umożliwiające szybką odpowiedź i ewentualne konsultacje wewnątrz Zespołu. 
Finał będzie poprzedzony testami technicznymi (uwzględniającymi także test osobistego 
uczestnictwa poszczególnych finalistów) przeprowadzonymi przez Organizatora. 

g) Zadaniem każdego Zespołu jest odpowiedzieć na zestaw pytań konkursowych. Zespół może 
udzielić odpowiedzi tylko raz.  

h) Zwycięzcą finału zostanie 1 zespół, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi, w jak 
najkrótszym czasie.  

i) Wyniki zostaną ogłoszone, po zakończeniu testu. 
 

§7. Nagrody 
1. W etapie wojewódzkim  przewidziane są następujące wyróżnienia:  

 Dyplom uczestnika etapu wojewódzkiego (wzór dyplomu do pobrania na stronie konkursowej, 
wypełnia i wręcza szkoła). 

 Uczniowie wchodzący  skład zespołu z najlepszym wynikiem w danym województwie otrzymają 
bon/kartę podarunkową w wysokości 100 zł/os. 

 Nauczyciele - opiekunowie zespołów, których zespoły osiągną najlepsze wyniki w etapie 
wojewódzkim otrzymają nagrody zgodnie z następującymi zasadami: bon/karta podarunkowa  
w wysokości 100 zł dla każdego nauczyciela, którego zespół osiągnął najlepszy wyniki  
w przeprowadzonym etapie wojewódzkim oraz bon/karta podarunkowa w wysokości 100 zł dla 
nauczycieli, którzy nie otrzymali nagrody wskazanej powyżej, ale zgłosili co najmniej 2 zespoły 
do Konkursu, z których co najmniej jeden zajął drugie lub trzecie miejsce w etapie wojewódzkim.  

2. W związku z uczestnictwem w półfinale uczestnicy otrzymają:  

 Dyplom uczestnika półfinału krajowego  
3.   W związku z uczestnictwem w finale przewidziane są następujące nagrody i wyróżnienia: 

 Członkowie trzech najlepszych zespołów otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe  
w wysokości: 
I miejsce  –  2500 zł /os 
II miejsce  –  1500 zł /os 
III miejsce  –  1000 zł /os   

 Wszyscy członkowie zespołów uczestniczących w finale i ich nauczyciele otrzymają dyplomy oraz 
upominki w formie karty podarunkowej w wysokości 150 zł/os. 

 Dyplomy za udział w EQF otrzymają także szkoły, których zespoły uczestniczyły w finale. 

 Zespół, który uzyska najlepsze wyniki w finale zyska także prawo reprezentowania Polski w 
rozgrywce europejskiej (jej organizatorem jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z 
kilkudziesięcioma zespołami z całej Europy w dniu 20 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. 
. 

§8. Harmonogram Konkursu 

Wydarzenie Data 

Rekrutacja uczniów do Konkursu w szkołach od momentu ogłoszenia do 7.02.2020 

Przyjmowanie od szkół zgłoszeń zespołów do EQF  od 1.12.2020 do 7.02.2021 

Zaproszenie nauczycieli koordynujących Konkurs EQF 

w szkole do udziału webinarium 

od 9.02.2021 do 12.02.2021  

Webinar dla szkolnych koordynatorów 

przygotowujący szkołę do poszczególnych etapów 

Konkursu (do wyboru jeden termin, ok. 30 minut)  

16.02.2021 (czwartek), godz. 16.00  

18.02.2021 (wtorek), godz. 14.00  

Przeprowadzenie etapów wojewódzkich  

(odrębnie dla każdego województwa) 

od 20.01 do 12.03.2021 

23.02.2021: 

 – podlaskie, pomorskie, łódzkie, śląskie, 



lubelskie, podkarpackie 

25.02.2021: 

 – dolnośląskie, zachodniopomorskie, 

opolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie 

2.03.2021 

 – kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, 

lubuskie, świętokrzyskie, małopolskie 

Test połączenia przed półfinałem 13-14.03.2021 

Półfinał krajowy on-line 15.03.2021 

Ogłoszenie wyników półfinału Konkursu do 24.03.2021 

Test połączenia przed finałem  24-26.03.2021 

Finał konkursu on-line (w tym ogłoszenie wyników) 29 lub 30.03.2021 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów. 
 

§9. Odwołanie 
 

1. Odwołania od wyników Konkursu mogą być zgłaszane w formie mailowej na adres: eqf@wib.org.pl w 
terminie 3 dni od opublikowania wyników na stronie internetowej Organizatora. 

2. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania. 
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się od wyniku 

uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji.  
 

§10. Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Administratorem danych uczestników Konkursu oraz koordynatorów szkolnych jest Fundacja 
Warszawski Instytut Bankowości (WIB) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 104, 00-394 
Warszawa; sekretariat@wib.org.pl  

2. W WIB wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 
iod@wib.org.pl (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych); 

3. Dane osobowe uczniów - uczestników Konkursu oraz koordynatorów szkolnych EQF będą 
gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu:  
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia edycji 2020/2021 konkursu EQF 

oraz na potrzeby towarzyszącej jej działalności edukacyjnej; 
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy z dn. 18 lipca 2002 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie 
informacji o  projektach realizowanych w ramach Projektu Bankowcy dla Edukacji Dzieci 
i Młodzieży BAKCYL. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, 
stanowisko w szkole, szkoła, adres szkoły, telefon i e-mail kontaktowy 

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu archiwizacji i udzielania odpowiedzi na pisma oraz 
wnioski; 

4. Po przeprowadzeniu EQF dane zostaną usunięte po 5 latach. Zakres przetwarzanych danych 
osobowych obejmuje: imię i nazwisko, płeć, klasa, szkoła, miasto, województwo - zaś w 
przypadku koordynatorów szkolnych (bądź opiekunów) także adres e-mail oraz numer telefonu 
kontaktowego.  

5. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom: 
a. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub 

otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
b. podmiotom, którym WIB powierzyło przetwarzanie danych osobowych lub udostępniło te dane 

na podstawie zawartych umów, np. dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom 



doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym 
usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. 

6. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 
7. Uczestnicy i Koordynatorzy szkolni mają prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych  
b. sprostowania danych,  
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania  
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych 
f. przeniesienia swoich danych osobowych 
g. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody 
przed jej cofnięciem. 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przetwarzania danych osobowych przez Organizatora  

8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
9. Podanie danych osobowych przez uczestników i koordynatorów EQF jest dobrowolne, ale niezbędne 

do zgłoszenia swego udziału w Konkursie. 
 

§11. Postanowienia końcowe 
 

1. Kontakt ze Szkołą i Opiekunami odbywa się poprzez dedykowany mail: eqf@wib.org.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania 

wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany  

w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.eqf2020-2021.wib.org.pl. 
Dalsze uczestnictwo w Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na 
dokonaną zmianę Regulaminu. 

 
 
1.12.2020,  Warszawski Instytut Bankowości 
 
 
 

http://www.eqf2020-2021.wib.org.pl/

