Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

REGULAMIN KONKURSU
„WSZYSTKO O EURO”
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu wiedzy na temat waluty euro dla
uczniów szkół średnich „Wszystko o euro”, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, zwana dalej Katedrą MSG.
3. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
§2
1. Celem konkursu jest:
a) Poszerzenie wiedzy na temat waluty europejskiej – EURO i zasad funkcjonowania Unii
Gospodarczej i Walutowej.
b) Popularyzacja wiedzy na temat euro wśród społeczeństwa.
c) Wspieranie społecznej akceptacji wspólnej waluty, poprzez uświadamianie o potencjalnych
korzyściach i kosztach wynikających z przystąpienia Polski do strefy euro.
d) Wspieranie rozwoju edukacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych w Polsce.
e) Promocja kierunków ekonomicznych i zachęcanie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy na
kierunkach ekonomicznych.
f) Rozwijanie pozaszkolnych zainteresowań uczestników konkursu.
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§3
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, którzy w 1 marca 2016 roku będą
pełnoletni (wymóg uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Frankfurtu nad Menem).
W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy zeszłorocznego konkursu „Wszystko o euro”.
Konkurs będzie się składał z czterech etapów:
a) Pierwszy i drugi etap zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego.
b) Finał konkursu zostanie zorganizowany w formie quizu, w trakcie którego każdy z Uczestników
będzie kolejno odpowiadał na wylosowane przez siebie pytania.
c) Etap czwarty to wyjazd studyjny do Frankfurtu nad Menem.
Poszczególne etapy konkursu (1 do 3) odbywać się będą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uniwersytetu Łódzkiego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika, do 15 października 2015 r.,
formularza
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
wskazanej
w
nawiasie
(https://docs.google.com/forms/d/1zTkKKwBGKhhYqg_wcM1k99wT_7GsZzKJ40phmKBDoRs/viewfo
rm).

§4
1. Nad przeprowadzeniem konkursu czuwa Komitet Organizacyjny w składzie:
a) Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Janusz Bilski,
b) Organizatorzy Konkursu: dr Aleksandra Nacewska-Twardowska, mgr Dominika Brózda
2. Komitet Organizacyjny określa kryteria oceny poszczególnych etapów konkursu.
3. Decyzje Komitetu Organizacyjnego są wiążące i ostateczne.
§5
1. Najlepszym uczestnikom konkursu Komitet Organizacyjny przyznaje nagrody:
pierwsza nagroda – laptop,
druga nagroda – notebook,
trzecia nagroda – notebook,
nagrody czwarta do dziesiątej – odtwarzacz mp3.
2. Pierwsza piątka finalistów weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Frankfurtu nad Menem.
3. Komitet Organizacyjny może dokonać innego podziału nagród.
§6
1. Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
a) ogłoszenie konkursu – 01.09.2015r.
b) Zgłoszenie udziału w konkursie – do 15.10.2015r.
c) pierwszy etap konkursu – 05.11.2015r.
d) drugi etap konkursu – 10.12.2015r.
e) finałowy etap konkursu – 14.01.2016r.
f) wyjazd studyjny do Frankfurtu nad Menem – marzec 2016r.
2. Dokładna data uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zostanie opublikowana na
stronie internetowej Katedry MSG www.msg.uni.lodz.pl.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych www.msg.uni.lodz.pl,
www.katedramsg.uni.lodz.pl.
4. Terminy w nadzwyczajnych okolicznościach mogą ulec zmianie.
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§7
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronach
internetowych www.msg.uni.lodz.pl, www.katedramsg.uni.lodz.pl, www.nbp.pl.
Uczestnicy konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Przystąpienie do konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.
Katedra MSG zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Katedra MSG zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od
momentu opublikowania.
Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Janusz Bilski

