REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU
„Były sobie pieniądze…”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie edukacji
ekonomicznej „Były sobie pieniądze…”- edycja 4.
2. Organizatorem programu edukacji ekonomicznej „Były sobie pieniądze…” (zwanego dalej
„Programem”) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000231906, posiadającą nr NIP
5262857678, REGON 140128800 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją BGK”).
§2
CELE PROGRAMU
1. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy finansowej dzieci i młodzieży, wprowadzenie
dzieci i młodzieży w podstawy finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym
społeczeństwie.
2. Cele programu są realizowane poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji o finansach dla dzieci i
młodzieży w określonych grupach wiekowych, których tematyka związana jest z zakresem
znajomości m.in. podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale
również umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz
podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. Do scenariusza lekcji dołączony jest
odpowiedni do wieku pakiet edukacyjny, który docelowo zostaje w danej placówce.
Pakiet przedszkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia
pieniądza”, sklepik – zabawka, bankomat-zabawka, przykładowe scenariusze zajęć, skarbonki.
Pakiet szkolny zawiera: film edukacyjny „Skąd się biorą pieniądze?”, plansze „Historia pieniądza”,
przykładowe scenariusze zajęć, komplet monet i banknotów.
§3
ODBIORCY I ZASIĘG PROGRAMU
1. Program ma zasięg ogólnopolski z przeznaczeniem dla gmin do 100 tys. mieszkańców (stan ludności
na dzień 31.12.2017).
2. Uczestnikiem może być szkoła podstawowa lub przedszkole (zwane w dalszej części Regulaminu
„Placówką”) realizująca zadania edukacyjne, zakwalifikowana do udziału w Programie przez
Organizatora na podstawie zasad określonych w § 4 Regulaminie.
3. Program powinien być realizowany przez Nauczyciela/Edukatora (zwanego dalej jako:
„Nauczyciel/Edukator”) dowolnego przedmiotu, który prowadzi w Placówce zajęcia z dziećmi z
przedszkola lub z uczniami ze szkół podstawowych klas I-III.
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§4
ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU I ZASADY REKRUTACJI
1. Program adresowany jest do wszystkich Placówek spełniających kryteria określone w Regulaminie,
ich liczba jest limitowana przez Organizatora do 10 Placówek przedszkolnych i 10 Placówek
szkolnych.
2. Po złożeniu przez 10 Placówek przedszkolnych i 10 Placówek szkolnych rekrutacja zamyka się
automatycznie-brak możliwości złożenia kolejnego wniosku. Brana jest pod uwagę kolejność
zgłoszeń.
3. Placówki, które otrzymały w poprzednich edycjach Pakiety nie mają możliwości ponownie złożenia
wniosku.
4. Rekrutacja trwa od 21 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.
5. Placówkę do Programu zgłasza dyrektor Placówki lub osoba przez niego upoważniona, np.
Nauczyciel/Edukator.
6. Zgłoszenie Placówki do udziału w Programie następuje poprzez: poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego online zamieszczonego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl (klawisz Utwórz
konto) i zaakceptowanie Regulaminu.
7. Zakończone zgłoszenie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Placówki do udziału w Programie.
8. Wyniki Programu zostaną umieszczone na stronie www.fundacjabgk.pl w dniu 05.02.2019 r.
9. W przypadku zakwalifikowania do udziału w Programie wraz z potwierdzeniem przyjęcia Placówki
do Programu, Organizator prześle Placówce pakiety edukacyjne niezbędne do realizacji Programu.
Pakiety stają się własnością Nauczyciela/Edukatora oraz dziecka.
§5

1.
2.

3.

4.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
Do udziału mogą zgłosić się jedynie szkoły i przedszkola państwowe, znajdujące się na terenie gmin
do 100 tys. mieszkańców (stan ludności na dzień 31.12.2017). Projekt nie dotyczy szkół i
przedszkoli prywatnych.
W ramach Programu Placówka:
a) przedszkolna zrealizuje z minimum jedną (maksymalnie jeden rocznik do 50 przedszkolaków)
grupą, co najmniej trzy zajęcia w terminie od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.;
b) szkolna zrealizuje z minimum jednym, dowolnie wybranym zespołem uczniowskim klas I-III
(maksymalnie jeden rocznik do 50 uczniów) cykl zajęć na podstawie Pakietu edukacyjnego w
terminie od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.;
c) odeśle do Organizatora: podpisany i uzupełniony Protokół przekazania pakietów edukacyjnych
oraz Ankietę ewaluacyjną najpóźniej do 10 czerwca 2019 r.;
d) zapewni udział w zajęciach w ramach Programu wybranym zespołom uczniowskim oraz
realizację na zajęciach przez Nauczyciela/Edukatora programu i zadań wynikających z
opracowanych przez Organizatora scenariuszy zajęć.
W ramach Programu Organizator:
a) opracuje i udostępni Placówkom za zasadach określonych w Regulaminie gotowe scenariusze
lekcji oraz pomoce dydaktyczne w ramach Programu;
b) przygotuje zaświadczenia o współpracy dla Nauczycieli/Edukatorów, którzy realizowali Program;
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c) przygotuje certyfikaty poświadczające udział w Programie dla uczniów biorących udział w
zajęciach.
§6

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Programu jest
Organizator.
Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości Konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora tj. realizacja,
ewaluacja i sprawozdawczość Programu (w zakresie danych osobowych osób reprezentujących
Wnioskodawców – osoby prawne oraz koordynujące Projekt) oraz zgoda.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Programu.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora np. w zakresie
przeprowadzenia audytu.
Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od wnioskodawców.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły
zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o
ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie i jego
publikacja na stronie internetowej Organizatora oznacza jego udostępnienie wszystkim
zainteresowanym, w tym Placówkom.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania wniosków i ogłoszenia wyników
Programu. O wszelkich ewentualnych zmianach terminów składania wniosków lub ogłoszenia
wyników Programu wnioskodawcy zostaną poinformowani na stronie internetowej Organizatora
pod adresem www.fundacja.bgk.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia Programu bez podania
przyczyny.
Wszelkie kwestie sporne związane z postanowieniami Regulaminu są rozpatrywane przez Zarząd
Fundacji BGK zgodnie ze statutem Fundacji BGK i innymi aktami regulującymi działalność Fundacji
BGK.
Rozstrzygnięcia Zarządu Fundacji BGK są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
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