
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLITYKA, KAPITAŁ, BIZNES” zwany 

dalej ”Regulaminem”, zamieszczony na stronie internetowej organizatora: 

https://konkurspkb.pl/  

§ 1. Informacje wstępne 

1. Organizatorem konkursu „Polityka, Kapitał, Biznes” (zwany dalej “PKB” lub “Konkursem”) 

jest Stowarzyszenie Edukacji Olimpijskiej zwane dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs PKB finansowany jest ze środków własnych Organizatora oraz pozyskanych od 

sponsorów i partnerów Konkursu.  

3. Konkurs PKB zostanie zorganizowany w formie internetowej jak i fizycznej. Wszystkie jego 

etapy odbędą się między 15 listopada 2020 a 20 marca 2020. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany terminu przeprowadzenia poszczególnych etapów.  

 

§ 2. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:  

a) rzetelne zadbanie o zorganizowanie Konkursu z postanowieniami, zawartymi w niniejszym 

Regulaminie,  

b) zapewnienie odpowiednich środków oraz narzędzi internetowych niezbędnych do 

przeprowadzenia Konkursu w drodze wirtualnej,  

c) sprawowanie należytego nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu,  

d) prowadzenie działań promocyjnych, mających na celu upowszechnienie wiedzy o PKB 

pośród grupy docelowej,  

e) dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Konkursu i środowiskiem szkolnym.  

2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika, który złamie postanowienia 

Regulaminu.  

 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami PKB (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być wszyscy uczniowie szkół 

ponadpodstawowych, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym 

(licea i technika).  

2. Uczestnictwo w PKB jest dobrowolne i bezpłatne.  

3. PKB ma charakter indywidualny na etapie szkolnym i okręgowym, na etapie finałowym 

natomiast konkurs przybiera formę mieszaną – tzn. składa się zarówno z części 

indywidualnej i zespołowej. Uczeń zgłasza się do konkursu, za pośrednictwem strony 

internetowej https://konkurspkb.pl/.  

4. Rejestracja ucznia do konkursu PKB jest możliwa w dniach 29.09.2020-15.11.2020  

5. Uczestnik rejestrując się do Konkursu zobowiązany jest do:  

a) uczciwej rywalizacji  

b) przestrzegania postanowień regulaminu  

https://konkurspkb.pl/


§ 4. Organizacja Konkursu 

1. PKB jest trójstopniowy i składa się z:  

a) eliminacji szkolnych pierwszego stopnia,  

b) eliminacji okręgowych drugiego stopnia,  

c) eliminacji centralnych trzeciego stopnia.  

2. Poziom trudności Konkursu wzrasta na kolejnych szczeblach eliminacji.  

3. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania eliminacji wszystkich szczebli 

opracowują członkowie podmiotów organizujących Konkurs.  

4. Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli wraz z datą zawodów kolejnego stopnia 

wysyłane są drogą mailową, na adres podany w formularzu.  

5. Eliminacje szkolne zaczynają się równocześnie dla wszystkich uczniów, wraz z 

udostępnieniem arkuszu testowego. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu przez 

zgłoszonego ucznia arkusza 30 (trzydziestu) zadań z czterema odpowiedziami 

jednokrotnego wyboru, każdy główny blok tematyczny konkursu (Polityka, Kapitał, Biznes) 

reprezentowany jest przez 10 pytań. Uczestnik ma 24h (dwadzieścia cztery) godziny od 

momentu udostępnienia arkusza na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz 

udostępniony przez Organizatora.  

6. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań Organizator, podaje do 

wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych dla danego okręgu, nie później niż 1 

stycznia 2021 roku. Do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest łącznie nie mniej niż 100 i 

nie więcej niż 300 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w etapie I. W przypadku równej 

liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu 

do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań 

testowych z grupy zadań z części biznesowej, następnie części politycznej, na końcu z 

części kapitałowej.  

7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w poszczególnych grupach punktowych, 

o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje losowanie. Losowanie 

przeprowadzane jest przez Organizatora w formie wideokonferencji z udziałem uczestników, 

których losowanie dotyczy – jego forma zostanie ustalona bezpośrednio przed spotkaniem.  

8. Eliminacje okręgowe odbywają się równocześnie dla wszystkich uczniów, wraz z 

udostępnieniem arkuszu testowego i składają się z jednego etapu polegającego na 

rozwiązanie arkusza zadań. Uczestnik ma 24h (dwadzieścia cztery) godziny od momentu 

udostępnienia arkusza na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz udostępniony przez 

Organizatora. Arkusz zawodów będzie miał formę testu 30 pytań z czterema odpowiedziami 

jednokrotnego wyboru; każdy z głównych bloków tematycznych konkursu (polityka, kapitał, 

biznes) reprezentowane jest przez 10 pytań. Dodatkowo zadanych będzie 10 pytań 

niestandardowych, które mogą wymagać od ucznia udzielenia odpowiedzi pisemnej, 

uszeregowania odpowiedzi lub dokonania obliczeń.  

9. Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika na skutek złamania warunków 

formalnych określonych w Regulaminie.  

10. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez ucznia w arkuszu zadań, o 

zakwalifikowaniu do zawodów centralnych decyduje Organizator na zasadzie losowania. 

Losowanie to przeprowadzane jest przez Organizatora w formie wideokonferencji z udziałem 



uczestników, których losowanie dotyczy – jego forma zostanie ustalona bezpośrednio przed 

spotkaniem.  

11. Zwycięzcami eliminacji okręgowych PKB zostaje 50 najlepszych uczestników etapu 

okręgowego, co skutkuje zakwalifikowaniem do eliminacji centralnych.  

12. Wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia zostaną poinformowani o ich wyniku nie później 

niż 1 marca 2021 roku  

13. Eliminacje centralne odbywają się w Warszawie i składają się z dwóch części.  

14. Zakazane jest posiadanie i używanie podczas zawodów centralnych jakichkolwiek 

pomocy (urządzeń z wbudowaną pamięcią, urządzeń z dostępem do Internetu, tablic 

matematycznych, włączonego telefonu, słowników, podręczników, notatek). Dozwolone jest 

korzystanie z kalkulatora prostego.  

15. Eliminacje centralne odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

Organizator może zdyskwalifikować ucznia lub drużynę na skutek stwierdzenia 

niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w 

Regulaminie i instrukcji dołączonej do arkusza zadań.  

16. Eliminacje centralne przeprowadza Organizator.  

17. Pierwsza część eliminacji centralnych polega na samodzielnym rozwiązaniu arkuszu 

zadań z 30 pytaniami ABCD o podwyższonym stopniu zaawansowania.  

18. Druga część eliminacji centralnych polega na zespołowym rozwiązaniu krótkiego studium 

przypadku związanego z tematyką Konkursu, w szczególności zarządzania, marketingu, 

analizy i interpretacji danych lub finansów przedsiębiorstwa. Ocenie podlega zdany przez 

drużynę raport prezentujący rezultaty pracy drużyny oraz prezentacja przed komisją  

19. Szczegółowe zasady przeprowadzania eliminacji centralnych reguluje Organizatora, 

która jest udostępniana uczestnikom PKB przed eliminacjami.  

20. Za I część eliminacji centralnych uczestnik może otrzymać od 0 do 30 punktów.  

21. Na przygotowanie raportu i prezentacji przeznacza się łącznie 3 godzin (180 minut).  

22. Na prezentację przeznacza się 15 minut.  

23. W II części eliminacji centralnych, uczestnik (jako drużyna) może otrzymać maksymalnie 

50 punktów.  

24. O miejscu uczestnika na liście końcowej finału decyduje łączna liczba punktów 

uzyskanych za obie części eliminacji centralnych.  

25. Wyniki ogłaszane są w dniu zakończenia zawodów. Lista laureatów PKB wraz z 

podaniem nazwy szkoły publikowana jest na stronie PKB.  

 

§ 5. Przepisy szczegółowe 

1. Organizator nie gwarantuje możliwości ponownego wypełnienia testu etapu szkolnego i 

okręgowego w innym terminie uczestnikowi, który nie przesłał w określonym przedziale 

czasowym arkuszu zadań drogą internetową.  



2. Organizator nie gwarantuje także możliwości ponownego uczestnictwa w etapie finałowym 

uczestnikowi, który nie mógł wziąć w nim udziału ze względu na wystąpienie zdarzeń 

losowych, siły wyższej a także okoliczności leżących po stronie uczestnika.  

 

§ 6. Tryb odwoławczy 

1. Uczestnicy nie mają prawa złożyć odwołania od decyzji Organizatora, jest ona 

nieodwołalna.  

 

§ 7. Nagrody i uprawnienia 

1. W klasyfikacji wyników uczestników PKB stosuje się następujące terminy:  

a) Laureaci – 15-20 najlepszych uczestników.  

b) Finaliści – pozostali uczniowie biorący udział w etapie centralnym.  

2. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsce otrzymają sprzęt elektroniczny o łącznej 

wartości kilku tysięcy złotych, którego rodzaj zależeć będzie od zajętego miejsca. Nagroda 

jest wręczana zwycięzcom bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród pozostałym Laureatom lub 

Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel.  

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Każdy uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w PKB, potwierdza zapoznanie się z 

treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

2. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych 

przetwarzanych w ramach PKB jest Stowarzyszenie Edukacji Olimpijskiej (ul. Jadźwingów 

5/7/30, 02-692 Warszawa, NIP: 5213775383). Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia i dokumentowania PKB, opublikowania wyników poszczególnych etapów 

eliminacji PKB (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej PKB), 

dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika, 

oraz w celu zapoznania Uczestników Konkursu z produktami i usługami oferowanymi przez 

Organizatora.  

3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i dokumentowania zawodów PKB, opublikowania wyników zawodów 

poszczególnych etapów eliminacji PKB (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na 

stronie internetowej PKB), dla celów niezbędnej sprawozdawczości. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości wzięcia udziału w PKB, natomiast uczestnik:  

a) ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,  

b) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,  

c) ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  



5. Przystąpienie przez uczestnika do PKB jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze 

informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na 

stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg PKB).  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora.  

2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej 

Organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie 

wpływała na równość szans Uczestników, w przypadku zmiany terminu zawodów Uczestnicy 

zostaną poinformowani drogą mailową.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu 


