
 

 
 
 

 „Laptop na Bank”  

Regulamin wojewódzkiego konkursu 

edycja 2020 

1. Organizatorzy konkursu 
Organizatorami konkursu „Laptop na Bank" zwanego dalej Konkursem są Regionalny Zespół Placówek 

Wsparcia Edukacji w Opolu – RZPWE (ul. Głogowska 27) oraz Oddział Okręgowy Narodowego Banku 

Polskiego w Opolu (ul. Damrota 28). 

2. Uczestnicy Konkursu 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa Opolskiego 

z wyjątkiem szkół dla dorosłych. 

2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.  

3. Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel pracujący w szkole, do której uczęszczają uczestnicy. 

3. Cele konkursu 
1. Rozwijanie zainteresowania uczniów edukacją ekonomiczną, przedsiębiorczością w połączeniu 

z technologią informacyjną i komunikacyjną. 

2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów. 

3. Poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie 

wiedzy.  

4. Zasady Konkursu 
1. Zadaniem Uczestników będzie: 

a. Rozwiązanie testu elektronicznego na platformie konkursowej, przygotowanej przez RZPWE. 

b. Wykazanie się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości w oparciu 

o podstawę programową. 

c. Posługiwanie się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań. 

d. Wykazanie się znajomością zagadnień IT – podstawa programowa szkoły ponadpodstawowej. 

2. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a. I etap – eliminacje;  

b. II etap – półfinał; 

c. III etap – finał. 

3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczniów przez nauczyciela w formie elektronicznej. Zgłoszenie zawierać 

powinno listę uczniów z podaniem ich imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, a także imienia, 

nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu e-mail opiekuna. Zgłoszenia należy dokonać na stronie 

laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl do dnia 31 maja 2020 r.  

4. Zgłoszeni uczestnicy otrzymują niezbędne dane logowania do platformy na adres e-mail opiekuna. 

http://laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl/
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5. Warunkiem uczestnictwa osób zgłoszonych jest wypełnienie formularza elektronicznego Deklaracji udziału 

w Konkursie, wyrażając zgodę na przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji konkursu 

„Laptop na Bank”, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości, a także podania w publikacjach związanych 

z Konkursem imienia, nazwiska ucznia i szkoły, informacji o wygranej nagrodzie, wizerunków i publikacji 

uczniów oraz umieszczenia w bazie danych i  przetwarzania przez Administratora danych osobowych 

wskazanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu. Formularz elektroniczny 

Deklaracji udziału w Konkursie wypełnia prawny opiekun uczniów niepełnoletnich, a osoba pełnoletnia 

samodzielnie. 

6. W celach testowych Internetowa platforma konkursowa dostępna będzie dla Uczestników w dniach od 

02 czerwca 2020 r. do 03 czerwca 2020 r. – w tym okresie będzie możliwa weryfikacja loginów i haseł oraz 

wykonanie testu próbnego. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

8. Koszt dojazdu po odbiór nagród Uczestnicy wraz z nauczycielami–opiekunami pokrywają we własnym 

zakresie. 

5. Pierwszy etap Konkursu 
1. Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 04 czerwca 2020 r. 

2. W ramach tego etapu Konkursu Uczestnicy, po zalogowaniu do platformy konkursowej dostępnej pod 

adresem laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl, rozwiązują indywidualnie test elektroniczny zawierający 

pytania z ekonomii i przedsiębiorczości, zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych) 

oraz z technologii informacyjnej (ułożone zgodnie z podstawą programową szkoły ponadpodstawowej).  

3. Testy zostaną udostępnione wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników. Możliwe będzie jednokrotne 

wykonanie testu. 

4. Do półfinału zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 najlepszych uczestników z każdego powiatu.  

5. Kwalifikacji dokonają pracownicy RZPWE, przy pomocy platformy konkursowej.  

6. W przypadku Uczestników, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje czas 

rozwiązania testu. 

7. Lista półfinalistów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 08 czerwca 2020 r. na platformie 

konkursowej laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl. 

6. Półfinał Konkursu 
1. Półfinał zostanie przeprowadzony w dniu 10 czerwca 2020 r. 

2. W ramach tego etapu Konkursu Uczestnicy, po zalogowaniu do platformy konkursowej dostępnej pod 

adresem laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl, rozwiązują indywidualnie test elektroniczny zawierający pytania 

z ekonomii, zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych) oraz z technologii 

informacyjnej (ułożone zgodnie z podstawą programową szkoły ponadpodstawowej). 

3. Testy zostaną udostępnione wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do 

udziału w półfinale. Możliwe będzie jednokrotne wykonanie testu. 

4. Do finału zostanie zakwalifikowanych 20 najlepszych uczestników. 

5. Kwalifikacji dokonają pracownicy RZPWE, przy pomocy platformy konkursowej.  

6. W przypadku Uczestników, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje czas 

rozwiązania testu. 

7. Lista finalistów zostanie opublikowana w dniu 12 czerwca 2020 r. na platformie konkursowej 

laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl. 

http://laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl/
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7. Finał konkursu 
1. Finał Konkursu odbędzie się 16 czerwca 2020 r. W ramach tego etapu Konkursu Uczestnicy, po 

zalogowaniu do platformy konkursowej dostępnej pod adresem laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl 

rozwiązują indywidualnie test elektroniczny zawierający pytania z ekonomii i przedsiębiorczości, zgodnie z 

podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych) oraz z technologii informacyjnej (ułożone zgodnie z 

podstawą programową szkoły ponadpodstawowej). 

2. Finaliści wezmą udział w elektronicznym teście zamieszczonym na platformie konkursowej. 

3. W wyniku finału zostanie wyłonionych 3 zawodników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.  

4. W przypadku Uczestników, którzy zdobyli taką samą ilość punktów o kolejności na liście decyduje czas 

rozwiązania testu. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody 
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów podczas quizu finałowego.  

2. W skład jury Konkursu finałowego wejdą:  

▪ Przedstawiciel NBP; 

▪ Przedstawiciel RZPWE. 

3. Nagrodami dla Uczestników za zwycięstwo w Konkursie będą: 

▪ za zajęcie I miejsca – laptop;  

▪ za zajęcie II miejsca – bon pieniężny;  

▪ za zajęcie III miejsca – bon pieniężny.  

4. Nagrody otrzymają także opiekunowie laureatów. Przed wręczeniem nagród nauczyciele-opiekunowie 

laureatów obowiązani będą do przekazania Organizatorom swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do wystawienia im informacji podatkowej PIT11.  

5. O dacie i sposobie odbioru nagród, Organizatorzy poinformują laureatów konkursu nie później niż w dniu 

finału Konkursu. 

9. Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie decyzje dotyczące Konkursu, w szczególności w zakresie wyłonienia zwycięzców 

w poszczególnych etapach i oceny zadań, podejmują Organizatorzy. 

2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy posiadają wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  

4. Uczestnik przystępując do konkursu oraz nauczyciel – opiekun ucznia dokonując zgłoszenia , wyrażają tym 

samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz art. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), które będą wykorzystane 

wyłącznie do celów organizacyjnych i administracyjnych Organizatorów. 

5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibach Organizatorów, jak również na ich stronach internetowych. 

6. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli koordynator konkursu Pan Roland Zimek,  

e- mail: laptopnabank@rzpwe.opolskie.pl. 
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