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Regulamin konkursu „Zostań ekonomistą” 

 

  

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb konkursu pod nazwą „Zostań ekonomistą”, na najlepszą 

pracę z zakresu wybranej problematyki ekonomicznej, zwanego dalej Konkursem. 

§ 2 ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu jest Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, 

zwany dalej Organizatorem. 

§ 3 CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną 

Uczniów szkół średnich, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości 

gospodarczej uczestników Konkursu oraz zachęcanie do podjęcia studiów ekonomicznych. 

§ 4 UCZESTNICY I REJESTRACJA  

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym 

status ucznia, którzy wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w 

przypadku osób niepełnoletnich zgodę musi wyrazić opiekun prawny) przez Organizatora, zwani dalej 

Uczestnikami. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw autorskich 

zawarte jest w załącznikach 3,4 i 8 do niniejszego Regulaminu.  

2. Konkurs ma charakter zespołowy. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić dwu lub trzyosobowe 

zespoły, zwane dalej Zespołami, zgłoszone przez nauczycieli (opiekunów szkolnych) koordynujących 

współpracę z Organizatorem. Wszyscy członkowie Zespołu muszą uczęszczać do tej samej szkoły. 

3. Każdą ze szkół mogą reprezentować maksymalnie 3 zespoły. 

4. Uczeń może brać udział w Konkursie tylko w ramach jednego Zespołu.  

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

6. Rejestracja uczestników Konkursu (zgłoszenie) odbywa się po nadesłaniu w wyznaczonym terminie 

(§8) następujących dokumentów: 
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a) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego 

Regulaminu, 

b) podpisane przez każdego członka Zespołu oświadczenie dotyczące praw autorskich, którego wzór 

stanowi załącznik 3 do niniejszego Regulaminu, 

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych każdego członka Zespołu oraz na publikację jego 

wizerunku i eseju na stronie internetowej Organizatora Konkursu – według wzoru podanego w 

załączniku 4a lub 4b oraz 8 niniejszego Regulaminu. 

Wymienione wyżej dokumenty należy przesłać z dopiskiem Konkurs „Zostań ekonomistą” na 

adres: Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 

28, 60-637 Poznań. 

7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

§5 KAPITUŁA KONKURSU, PARTNERZY KONKURSU 

1. Kapitułę Konkursu, zwaną dalej Kapitułą powołuje Organizator. 

2. Kapituła składa się z Członków Kapituły, zwanych dalej Członkami. 

3. Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący. 

4. Kapituła wybiera spośród swego grona Sekretarza, który protokołuje posiedzenia Kapituły  

i prowadzi jej dokumentację.  

5. Głos poszczególnych Członków jest równoważny. W sytuacjach spornych decydujący głos 

przysługuje Przewodniczącemu, po uprzedniej konsultacji z pozostałymi Członkami. 

6. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile odrębne zapisy nie stanowią inaczej. 

7. Zadaniem Kapituły jest ocena nadesłanych esejów i przedstawionych prezentacji, wyłonienie 

najlepszych i przyznanie nagród. 

§ 6 KOORDYNACJA KONKURSU I ADRESY KONTAKTOWE 

1. Koordynatorem Konkursu jest dr Joanna Smoluk-Sikorska, natomiast sekretarzem Konkursu jest 

mgr Karolina Józefowicz. 

2. Zadaniem koordynatora i sekretarza Konkursu jest prowadzenie spraw bieżących związanych z 

przebiegiem Konkursu oraz utrzymywanie kontaktu z jego uczestnikami. 

3. Kontakt z członkami Kapituły można nawiązać: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: konkurs_wes@up.poznan.pl 

koordynator: smoluk@up.poznan.pl 
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sekretarz:   karolina.jozefowicz@up.poznan.pl 

b) telefonicznie: 61-846-66-29  

§ 7 ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Pierwszy etap polega na pracy zespołowej uczniów w szkołach. Mają oni za zadanie napisanie eseju 

z wybranej problematyki ekonomicznej, zredagowanego według wymagań Organizatora. 

Proponowane obszary tematyczne Konkursu znajdują się w załączniku 1. Przygotowany esej napisany 

w języku polskim i przygotowany w formacie DOC lub DOCX należy w wyznaczonym terminie (§8) 

przekazać na adres poczty elektronicznej: konkurs_wes@up.poznan.pl.  

3. Esej musi mieć charakter empiryczny lub empiryczno-teoretyczny (rozprawy wyłącznie teoretyczne 

nie będą brane pod uwagę). 

4. Uczestnicy muszą posiadać pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanego eseju. Esej nie może 

być wcześniej publikowany. 

5. Esej powinien spełniać następujące wymagania: 

a) strona tytułowa (nienumerowana) powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestników oraz opiekuna 

(nauczyciela) i nazwę szkoły. Informacje te mają być umieszczone tylko na stronie tytułowej eseju, 

b) liczba stron: do 10, wyłączając stronę tytułową, 

c) format arkusza papieru: A4, 

d) czcionka: Times New Roman, 

e) wielkość czcionki: 12 pkt., 

f) odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 

g) zamieszczane w pracy tabele, wykresy oraz rysunki powinny mieć tytuł i źródło, 

h) wszystkie strony, oprócz strony tytułowej muszą być ponumerowane, 

6. Niespełnienie powyższych wymogów powoduje dyskwalifikację zespołu. 

7. Ocenie punktowej podlegają następujące elementy eseju: wartość merytoryczna eseju, kompozycja 

i poprawność językowa. Szczegółowe kryteria oceny eseju znajdują się w załączniku 5 do niniejszego 

regulaminu. 

8. Spośród nadesłanych esejów, Kapituła wyłoni 10 najlepszych, które uzyskają największą liczbę 

punktów w pierwszym etapie. Zostaną one zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. 
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9. O wynikach pierwszego etapu Konkursu Kapituła poinformuje wszystkich Uczestników drogą 

elektroniczną. 

10. Drugi etap Konkursu będzie się odbywać w siedzibie Organizatora i będzie polegać na 

przedstawieniu prezentacji multimedialnych eseju z pierwszego etapu Konkursu. Prezentacje powinny 

zostać sporządzone w formacie PPTX lub PPT i trwać od 10 do 15 minut. 

11. Ocenie punktowej podlegają następujące elementy prezentacji: dobór prezentowanych treści i 

struktura prezentacji, sposób prezentacji oraz jej strona graficzna. Szczegółowe kryteria oceny 

prezentacji znajdują się w załączniku 5 do niniejszego regulaminu.  

12. O ostatecznym wyniku konkursu decyduje suma punktów uzyskanych w drugim etapie Konkursu. 

W przypadku uzyskania w drugim etapie Konkursu takiej samej liczby punktów przez więcej niż jeden 

Zespół, decyduje liczba punktów zdobytych w pierwszym etapie Konkursu. 

13. Spośród wszystkich prac Kapituła wyłania Laureatów Konkursu zwanych dalej Laureatami. 

Kapitule przysługuje prawo do wyłonienia osób Wyróżnionych, zwanych dalej Wyróżnionymi. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia Konkursu, jeśli liczba nadesłanych prac 

będzie mniejsza niż dziesięć. 

§ 8 HARMONOGRAM KONKURSU 

Do 31.03.2020 – zgłoszenia do Konkursu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w §4 punkt 6), 

do 30.04.2020 – I etap Konkursu (nadsyłanie esejów według wytycznych zawartych w §7), 

do 15.05.2020 – ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu, 

29.05.2020 – II etap Konkursu (prezentacja wyników badań) w formie prezentacji multimedialnej 

przygotowanej przez 10 najlepszych Zespołów wyłonionych przez Kapitułę Konkursu w siedzibie 

Uczelni. 
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§ 9 WYNIKI KONKURSU 

1. Za laureatów Konkursu uznaje się uczestników konkursu, którzy uzyskali największą liczbę 

punktów w Konkursie (§7, p.12). Statusem Laureata nagradzane są miejsca od pierwszego do 

trzeciego.  

2. Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez 

konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów 

oferowane przez WE-S. 

3. Laureaci mogą być wyróżnieni dodatkowo nagrodami rzeczowymi. 

4. Wszyscy Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają Certyfikaty Konkursowe. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Decyzje Kapituły oraz Organizatora w związku z Konkursem i realizacją niniejszego Regulaminu, 

w szczególności, co do zakwalifikowania się Uczestników do kolejnych etapów, są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem eseju ponoszą wyłącznie Uczestnicy. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 

Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii 

związanych z Konkursem. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  

i warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator. 

5. Organizator nie zwraca uczestnikom esejów przesłanych do udziału w Konkursie. 

6. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykorzystania utworu i jego fragmentów  

w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby Laureatów i Wyróżnionych. 

8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika, na każdym z etapów Konkursu, 

nastąpi jego dyskwalifikacja. 
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Załącznik 1. Proponowane obszary tematyczne Konkursu 

 

1. Ekonomia i finanse z perspektywy młodego człowieka (zachowania finansowe młodzieży, 

zachowania konsumpcyjne młodego pokolenia, młodzi ludzie na rynku pracy w oczach 

licealisty). 

 

2. Budżety gospodarstw domowych (dochody i wydatki gospodarstw domowych, skłonność do 

oszczędzania w gospodarstwach domowych, produkty bankowe stosowane w gospodarstwach 

domowych - lokaty, kredyty, rachunki bieżące itp.). 

 

3. Sytuacja na rynku pracy wybranych grup społecznych (wykształcenie a status na rynku 

pracy, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy, aktywność zawodowa na wsi i w mieście). 

 

4. Rozwój społeczno-gospodarczy (na poziomie regionu, gminy, jego uwarunkowania, 

inwestycje lokalne, wykorzystanie funduszy unijnych, oczekiwania mieszkańców, itp.). 

 

5. Agrobiznes w kraju i na świecie (znaczenie rolnictwa w gospodarce wybranych krajów, 

zmiany w poziomie i strukturze wydatków na żywność oraz poziomie spożycia artykułów 

żywnościowych w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach, produkcja i dochody 

w rolnictwie polskim i innych krajów, zmiany w handlu międzynarodowym produktami rolno-

spożywczymi, sytuacja wyżywieniowa w skali globalnej i europejskiej). 
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Załącznik 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

Miejsce na pieczątkę szkoły 

INFORMACJE O SZKOLE 

1. Nazwa szkoły ………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły …………………………………………………………………………. 

3. Osoba do kontaktu …………………………………………………………………… 

4. Telefon i email ………………………………………………………………………. 

SKŁAD ZESPOŁU 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko………………………………………………………………………... 

3. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

DANE NAUCZYCIELA SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ NAD ZESPOŁEM 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………… 

2. Telefon i e-mail ………………………………………………………………………… 

 

………………….       ………………………….. 
 data         podpis nauczyciela 

 

 

TEMAT ESEJU  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Załącznik 3 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU 

Uwaga. Wypełnia każdy członek Zespołu. 

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że jestem autorem/ką / współautorem/ką przekładanego 

eseju konkursowego pt. …………………………………………………………………………………

…………………………………… . Oznacza to, że nie zlecałem/am opracowania rozwiązań lub ich 

części innym osobom, ani nie odpisywałem/am ich od innych osób. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o ewentualnym 

przyznaniu nagrody zostanie cofnięta  

z powiadomieniem mojej szkoły o zaistniałej sytuacji.  

Informuję, że przesyłany przez Zespół esej ma charakter oryginalny i nie był dotychczas publikowany 

ani odczytywany w całości ani w częściach. 

Oświadczam, że jako współautor jestem uprawniona/y w ………% do rozporządzania swoją pracą i 

nie wydałam/em do tej pory żadnych rozporządzeń swym prawem, odnoszących się do przesyłanej 

Pracy. Poprzez wzięcie udziału w konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora 

konkursu, Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

praw autorskich do przesłanej Pracy na następujących polach eksploatacji utworu: zwielokrotnienia 

drukiem lub rozpowszechnienia w inny sposób.  

 

……………………….     …………………………………… 

 data        czytelny podpis członka Zespołu 
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Załącznik 4a 

 

Oświadczenie pełnoletniego członka Zespołu – Uczestnika Konkursu 

Uwaga. Brak oświadczenia pełnoletniego członka zespołu uniemożliwia mu wzięcie udziału w Konkursie. 

 

Niniejszym oświadczam, że jako Uczestnik (członek Zespołu) Konkursu „Zostań ekonomistą” 

organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu, którego siedziba mieści się na ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu 

oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, 

Internet) w wypadku, gdy zostanę laureatem Konkursu.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie, – jeśli zostanę laureatem Konkursu – mojego 

eseju lub jego fragmentu w prasie, rozgłośniach radiowych bądź programie telewizyjnym i w serwisach 

internetowych.  

 

……………………….     …………………………………… 

 data        czytelny podpis członka Zespołu 
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Załącznik 4b 

 

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego/opiekuna niepełnoletniego członka Zespołu – 

Uczestnika Konkursu 

Uwaga. Oświadczenie wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy/opiekun małoletniego członka Zespołu 

uczestniczącego w Konkursie. Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna jest wymagana, jeżeli członek Zespołu 

nie ukończył 18 lat (do dnia wysyłki zgłoszenia). Brak zgody, potwierdzonej podpisem przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna, uniemożliwia małoletniemu udział w Konkursie. 

 

Ja, …………………………………………………., przedstawiciel ustawowy/opiekun 

małoletniego(ej) ………………………………………………, Uczestnika (członka Zespołu) 

Konkursu „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-

Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego siedziba mieści się na ul. Wojska 

Polskiego 28, 60-637 Poznań, wyrażam zgodę na Jego (Jej) udział w Konkursie oraz na przetwarzanie 

Jego (Jej) danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do ich 

zamieszczenia w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanie 

laureatem Konkursu.  

Wyrażam zgodę na to, że dane małoletniego (ej) będą wykorzystywane, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)”, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do 

tych danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie, – jeśli 

małoletni zostanie laureatem Konkursu – Jego (Jej) eseju lub jej fragmentu w prasie, rozgłośniach 

radiowych bądź programie telewizyjnym i w serwisach internetowych.  

 

……………………….     …………………………………… 

 data        czytelny podpis  
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Załącznik 5 Kryteria oceny prac konkursowych 

 

a) I etap Konkursu - Esej 

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW 20 

Wartość merytoryczna eseju 

Znajomość realizowanego zagadnienia badawczego  

Stopień zrozumienia i zgłębienia opisywanych procesów i mechanizmów gospodarczych  

Poprawność prowadzenia badań empirycznych 

Zasób zebranych danych i umiejętność ich analizy  

Oryginalne zaprezentowanie tematu 

14 

Kompozycja eseju 

Spójność i logika tekstu   

Wprowadzenie (wstęp) 

Wnioski 

Wykorzystanie tabel i wykresów 

4 

Poprawność językowa 2 

 

b) Prezentacja  

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW 20 

Dobór prezentowanych treści i struktura prezentacji  10 

Sposób prezentacji 3 

Strona graficzna prezentacji 2 

Dyskusja nad prezentacją 5 

 

 

 

 



12 
 

Załącznik 7 Klauzula informacyjna 

Organizator Konkursu informuje, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Napierała, e-mail: 

tomasz.napierała@up.poznan.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie „Zostań ekonomistą i 

nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 6 ust1. pkt a) RODO: osoba, 

której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów 

5) podanie danych jest niezbędne do udziału w Konkursie „Zostań ekonomistą”, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Dziekanat Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. 
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Załącznik 8 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, w celu uczestnictwa w konkursie 

„Zostań ekonomistą”. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 ……………………….     …………………………………… 

 data          czytelny podpis  

 


