Regulamin Etapu Telewizyjnego turnieju „SUKCES NA BANK”
realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu Etapu Telewizyjnego II ogólnopolskiego turnieju
wiedzy o finansach i ekonomii dla szkół średnich „Sukces Na Bank” – zwanego dalej „Turniejem”i
2) W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem etapu telewizyjnego, stosuje się regulaminy
dotyczące poprzednich etapów turnieju oraz Regulamin Ogólny (Regulamin Turnieju „Sukces Na
Bank”)i

§2
SKŁAD DRUŻYN BIORĄCYCH UDZIAŁ W ETAPIE TELEWIZYJNYM
1) W Etapie Telewizyjnym Turnieju weźmie udział 16 najlepszych Drużyn, wyłonionych w ramach
poprzednich etapów rozgryweki
2) Każda drużyna powinna składać się z 5 osób, w tym co najmniej z 2 uczniów i 2 uczennici
a) w uzasadnionych sytuacjach Organizator dopuszcza udział w etapie telewizyjnym drużyn
czteroosobowych, o ile zostanie mu to zgłoszone i zaakceptowane przez niego przed
rozpoczęciem danego odcinkai
3) Każda drużyna powinna wystąpić w takim samym składzie osobowym, w jakim brała udział w
poprzednich etapach
4) Zmiany składu drużyn występujących w projekcie muszą być zgłoszone Organizatorowi i
zaakceptowane przez niego pod rygorem niedopuszczenia drużyny do danego odcinkai
5) Jeżeli jedna z drużyn zrezygnuje w uczestnictwie w Etapie Telewizyjnym, zastosowanie znajdą
poniższe przepisyi
a) W przypadku rezygnacji drużyny przed rozpoczęciem nagrań ćwierćfinałów turnieju, jej
miejsce przysługuje drużynie, która nie zakwalifikowała się do ćwierćfinałów, mającej najwięcej
punktów w etapie międzyszkolnymi
b) w przypadku rezygnacji drużyny po zakończeniu nagrań ćwierćfinałów, a przed rozpoczęciem
nagrywania półfinałów, jej miejsce przysługuje drużynie, która uczestniczyła w danym odcinku
ćwierćfinału i zajęła trzecie miejsce w rankingui
c) w przypadku rezygnacji drużyny po zakończeniu nagrań półfinałów, a przed rozpoczęciem
nagrywania finałów, jej miejsce przysługuje drużynie, która uczestniczyła w danym odcinku
półfinału i zajęła trzecie miejsce w rankingui
d) Rezygnacja z udziału w Etapie Telewizyjnym Turnieju jest równoznaczna ze zrzeczeniem się
przez rezygnującą drużynę z praw do nagrody finansowej należnej za występ w poszczególnych
szczeblach rozgrywek według podziału w punkcie 4 niniejszego regulaminui
e) Jeżeli jakakolwiek z drużyn wskazanych zgodnie z postanowieniami zawartymi w literach a-c
nie zdecyduje się na wzięcie udziału w dalszym etapie turnieju, jej miejsce przypada kolejnej
drużynie zgodnie z ilością zdobytych punktówi W przypadku, gdy drużyna zrezygnuje po etapie

ćwierćfinałowym, a drużyny zajmujące 3 i 4 miejsce nie zdecydują się na wzięcie udziału w
dalszym etapie turnieju, Organizator uprawniony jest do zaproponowania udziału drużynie
biorącej udział w innym ćwierćfinale lub półfinalei
f) w wypadku, gdy informacja o rezygnacji danej drużyny dotrze do organizatora w takim
terminie, że niemożliwe lub bardzo utrudnione będzie wskazanie innej drużyny, która zajmie
miejsce drużyny rezygnującej, Organizator uprawniony jest do ograniczenia liczby drużyn
biorących udział w danym etapiei
§3
PRZEBIEG ETAPU TELEWIZYJNEGO
1) Etap Telewizyjny obejmuje siedem odcinków, na które składać się będą ćwierćfinały, półfinały i
finałi
2) Wszystkie odcinki nagrywane będą w studiu Telewizji Polskiej SiAi przy uli Kujawskiej 7 w
Bydgoszczyi
3) Rejestracja odcinków ćwierćfinałowych odbędzie się w dniach 7 i 8 marca 2020 ri, natomiast
rejestracja odcinków półfinałowych i finałowych odbędzie się w dniach 21 i 22 marca 2020 rii
4) Każdy odcinek składa się z 6 konkurencji, których zasady i przebieg został przekazany drużynom w
trybie roboczym za pośrednictwem poczty mailowej lub innych środków kontaktui
5) W każdym odcinku udział weźmie komisja ekspertów, która będzie pełnić funkcję obserwatorów
oraz komentatorów rozgrywek, posiadając także prawo do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia
ewentualnych kwesti spornychi
6) W każdym odcinku ćwierćfinałowym i półfinałowym wystąpią cztery drużyny
ai Dwie najlepsze drużyny w każdym odcinku przechodzą do kolejnego odcinka, aż do finału
Turniejui
bi Dwie najsłabsze drużyny w każdym z ćwierćfinałów i półfinałów odpadają z Turniejui
7) W odcinku finałowym zmierzą się cztery najlepsze drużyny wyłonione w poprzednich odcinkach
Turniejui

§4
NAGRODY
1) W turnieju „SUKCES NA BANK” przewidziane zostały nagrody finansowe dla szkół
reprezentowanych przez drużyny występujące w etapie telewizyjnym, zgodnie z następującym
podziałem:
 dla każdej z 8 drużyn odpadających w ¼ finału – 1000 zł;
 dla każdej z 4 drużyn odpadających na etapie ½ finału – 2000 zł;
 za zajęcie IV miejsca w Turnieju – 3000 zł,
 za zajęcie III miejsca w Turnieju - 4000 zł,
 za zajęcie II miejsca w Turnieju – 5000 zł,
 za zajęcie I miejsca w Turnieju – 20 000 złi
2) O przeznaczeniu nagrody decyduje dyrektor danej szkoły, z zastrzeżeniem, że mają one być
rozdysponowane na:
ai nagrody dla uczniów w wysokości 70% wygranej kwoty – nagrody finansowe podzielone
proporcjonalnie do liczebności drużyny,

3)

4)
5)

6)

bi rozwijanie edukacji ekonomicznej uczniów szkoły w wysokości 30% wygranej kwoty, w
postaci organizacji działań takich, jak npi spotkania edukacyjne, warsztaty, wyjazdy
edukacyjne związane z ekonomią, przedsiębiorczością i finansami; z zastrzeżeniem, iż
nagroda nie może być wydana na zakupy, remonty i inne środki stałei
Nagrody dla szkół zostaną przekazane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez szkołę,
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka etapu telewizyjnego, oraz po
podpisaniu protokołu odbioru nagrody i oświadczenia dotyczącego rozdysponowania nagród,
zgodnie z zapisem w ustępie 2i
Każdy uczeń występujący w etapie telewizyjnym otrzyma też nagrodę rzeczową w postaci
upominkui
W ramach projektu przewidziane zostały nagrody finansowe dla nauczycieli przygotowujących
drużyny szkolne biorące udział w etapie telewizyjnym zgodnie z następującym podziałem:
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą I miejsce w konkursie – 3000 zł
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą II miejsce w konkursie – 2000 zł
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą III miejsce w konkursie – 1500 zł
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę zajmującą IV miejsce w konkursie – 1000 zł
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę odpadającą w ½ finału – 750 zł
 dla nauczyciela przygotowującego drużynę odpadającą w ¼ finału – 500 zł
Nagrody dla nauczycieli zostaną przekazane na ich osobiste rachunki bankowe, w terminie nie
późniejszym niż 30 dni od emisji ostatniego odcinka etapu telewizyjnego oraz po podpisaniu
protokołu odbioru nagrodyi

§5
LOGISTYKA
1i Organizator dokonuje rezerwacji noclegów i pokrywa ich koszty dla maksymalnie pięciu uczniów
z każdej drużyny oraz ich opiekunai
2i Organizator zwraca koszty podróży danej drużyny w łącznej wysokości nieprzekraczającej 500 zł
za dojazd do 200 km oraz nieprzekraczającej 1000 zł za dojazd powyżej 200 km na każdy odcinek,
w którym drużyna bierze udziałi
3i Organizator zapewnia uczestnikom jeden posiłek (obiad) podczas każdego dnia zdjęciowego, w
którym drużyna bierze udziałi

§6
KLAUZULE INFORMACYJNE
1i Zgodnie z arti 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 ri 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), podaje się informacje zamieszczone w ustępach poniższychi
2i (Administrator danych osobowych)
Administratorem danych osobowych będzie Fundacja „BIT MASTERS” uli Jagiellońska 20 loki 1, 87100 Toruń, KRS 0000398815i Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
◦ listownie na adres: uli Jagiellońska 20 loki 1, 87-100 Toruń,

◦ e-mail: kontakt@bitmastersiorgipl
◦ osobiście w naszej siedzibiei
3i (Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania)
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w projekcie „FIN-EK
MASTERSi OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ O FINANSACH I EKONOMII DLA SZKÓŁ ŚREDNICH (turniej SUKCES
NA BANK) na podstawie Państwa zgody (podstawa z arti 6 usti 1 liti a RODO);
4i W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem:
4i1i w związku z korzystaniem z naszej strony wwwisukcesnabankipl oraz znajdującej się tam aplikacji
na podstawie Państwa zgody (podstawa z arti 6 usti 1 liti a RODO);
4i2i w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania od nas Newsletera na podstawie Państwa zgody
(podstawa z arti 6 usti 1 liti a RODO) ;
4i3i w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (arti 6 usti 1 liti f
RODO);
4i4i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z arti 6 usti 1 liti f RODO);
5i (Okres przechowywania danych osobowych)
5i1i Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas trwania Projektui
5i2i Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż wynika to z celu przetwarzania
danych osobowychi
5i3i Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe
mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołanai Po odwołaniu zgody, przez okres
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie
mogą być podnoszone wobec Administratorai
5i4i Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być
przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres
czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie
mogą być podnoszone wobec Administratorai
5i5i Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres związany z wykonaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowychi
5i6i Przechowujemy Państwa dane osobowe w celu rozliczalności tji udowodnienia przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przez okres, w którym Fundacja
zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania
spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publicznei
6i (Odbiorcy danych)
Będziemy przekazywać Państwa dane:
6i1i osobom upoważnionym przez Fundację (tzni pracownikom Fundacji i innym osobom fizycznym
wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu),
6i2i osobom prawnym wykonującym zadania na rzecz Fundacji w ramach Projektu na podstawie
zawartych umów powierzenia,
6i3i dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie aplikacji na
podstawie zawartych umów powierzenia,
6i4i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawai

7i (Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych)
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
7i1i prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
7i2i prawo dostępu do danych osobowych,
7i3i prawo żądania sprostowania danych osobowych,
7i4i prawo żądania usunięcia danych osobowych,
7i5i prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
7i6i prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7i7i prawo do przenoszenia danych osobowych, tji prawo otrzymania od nas danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowegoi Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali dane do innego administratorai Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwei Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co
do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa
zgodyi
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z namii Dane kontaktowe znajdziesz w ustępie 2i
8i (Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy)
8i1i imię i nazwisko,
8i2i adres e-mail,
8i3i numer telefonu,
8i4i nazwa szkoły,
8i5i miejscowośći
9i (Prawo do wniesienia skargi do organu)
Zgodnie z arti 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
ri 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) macie Państwo prawo do wniesienia skargi na Administratora danych do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, jeżeli sądzicie Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane rozporządzeniei
10i (Prawo do ochrony przed sądem)
Zgodnie z arti 79 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
ri 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) macie Państwo także prawo do skutecznego środka ochrony przed sądem, jeżeli
uznacie Państwo, że prawa przysługujące na mocy wskazanego rozporządzenia zostały naruszone w
wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem rozporządzeniai
11i (Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych)
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i uzależnione jest od Pana/Pani zgody,
jednakże jest konieczne dla udziału w Projekcie (Turnieju)i Brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych uniemożliwi w nim udziałi
12i (Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych)
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczegoi
13i (Zautomatyzowane podejmowanie decyzji)
W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowaniai

1)
2)
3)

4)

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2020 ri
Regulamin zostanie przesłany na adresy mailowe drużyn oraz jest dostępny w siedzibie
Organizatorai
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz rozstrzygania
kwesti w nim nieujętych na każdym etapie Turniejui
a) Zmiany wchodzą w życie z dniem doręczenia ich na adres mailowy drużyn lub opublikowania
ich na stronie wwwisukcesnabankipl
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
spełnienie warunków uczestnictwa w Turniejui

