
 

Zaproszenie

 

 

 

 

 

 

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

do udziału w konkursie plastycznym 
edukacji finansowej Global Money Week

organizatorem jest Organizacja Współprac

dotyczącym  opracowanie plakatu zawierającego  projekt  skarbonki z hasłem

„ Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość”

CELE KONKURSU :  
 

 zachęcenie młodzieży do patrzenia w przyszłość
  poszerzenie perspektywy w kwestiach społeczno

decyzji finansowych 
 

TEMATYKA KONKURSU: 
 
Zapraszamy do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) 
Pieniądza . GMW to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest zapewnienie, 
aby młodzi ludzie od najmłodszych lat byli świadomi finansów i stopniowo nabywali wiedzę, 
umiejętności, postawy i zachowania niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji 
finansowych i ostatecznie osiągania dobrych wyników finansowych 
materialna. 
 

Zaproszenie 

Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie 

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

plastycznym w ramach  międzynarodowej kampanii z zakresu 
edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której 

organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

dotyczącym  opracowanie plakatu zawierającego  projekt  skarbonki z hasłem

„ Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość” 

 

zachęcenie młodzieży do patrzenia w przyszłość  
poszerzenie perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu 

Zapraszamy do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) 
GMW to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest zapewnienie, 

aby młodzi ludzie od najmłodszych lat byli świadomi finansów i stopniowo nabywali wiedzę, 
umiejętności, postawy i zachowania niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji 

wych i ostatecznie osiągania dobrych wyników finansowych - odporność materialna i 

 

zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w ramach  międzynarodowej kampanii z zakresu 
Światowy Tydzień Pieniądza, której 

y Gospodarczej i Rozwoju – OECD 

dotyczącym  opracowanie plakatu zawierającego  projekt  skarbonki z hasłem 

 

środowiskowych przy podejmowaniu 

Zapraszamy do udziału w kampanii Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień 
GMW to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest zapewnienie, 

aby młodzi ludzie od najmłodszych lat byli świadomi finansów i stopniowo nabywali wiedzę, 
umiejętności, postawy i zachowania niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji 

odporność materialna i 



„Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” to oficjalny temat Światowego 
Tygodnia Pieniądza 2023 
 
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie  projektu w formie plakatu  skarbonki 
zawierającego napis „Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” 
 
 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC: 

 wersja papierowa przedstawiająca projekt 
 format A4 
 technika dowolna, np. rysunek, grafika komputerowa , decoupage 

 
Prace konkursowe można składać do 31 marca 2023 r. 
– osobiście  – do p. Ewy Okinczyc lub p. Renaty Skowrońskiej 
– do sekretariatu szkoły , Zespół Szkół nr 2 ,ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 880 121 102 
 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły http://www.zs2nd.pl 
Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wygranej oraz dacie i 
sposobie przekazania nagród . 
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach. 
 
 

Organizatorzy 
 
 

Ewa Okinczyc 

Renata Skowrońska 
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Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Projekt skarbonki z hasłem 

„ Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” 

 

 

Organizator 

Zespół Szkół nr2 w Nowej Dębie 

Przedmiot i cele konkursu 

GMW to coroczna globalna kampania uświadamiająca, jak ważne jest zapewnienie, aby młodzi 
ludzie od najmłodszych lat byli świadomi finansów i stopniowo nabywali wiedzę, 
umiejętności, postawy i zachowania niezbędne do podejmowania rozsądnych decyzji 
finansowych i ostatecznie osiągania dobrych wyników finansowych - odporność materialna i 
materialna. 
 
„Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” to oficjalny temat Światowego 
Tygodnia Pieniądza 2023 

 
Temat konkursu 

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie w formie plakatu   projektu  skarbonki 
zawierającej napis „Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” 
 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest             
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie. 

2. Autorami projektu mogą być osoby indywidualne . 

3. W ramach konkursu należy opracować wersję papierową plakatu. 

4. Prace konkursowe można składać do 31 marca 2023 r: 

o osobiście ( wersja papierowa) -  do p. Ewy Okinczyc lub p. Renaty Skowrońskiej 
o do sekretariatu szkoły,  Zespół Szkół nr 2 ,ul. Kościuszki 101, 39-460 Nowa Dęba 



 

5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

6. Prace oceniane będą przez komisję konkursową. Prace niespełniające warunków 
regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję. 

7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie szkoły:  zs2nd.pl 

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z pracą wypełnionej karty 
zgłoszenia udziału w Konkursie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

10. Podpisanie karty zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza jednocześnie: 

a) wyrażanie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników 
przedsięwzięcia w związku z realizacją konkursu przez Organizatora, 

b) udzielenie Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestników przedsięwzięcia bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 

a) bezpłatnego eksponowania i wykorzystania prac konkursowych oraz podania 
podstawowych danych osobowych autorów w materiałach drukowanych  i w 
środkach masowego przekazu , 

b) nie odsyłania jakichkolwiek prac, 

c) nie oceniania prac, które wpłynęły po terminie zgłoszeń lub są niezgodne z tematyką 
konkursu. 

 
 
 
 
 
 

Organizatorzy  
Ewa Okinczyc 

Renata Skowrońska 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

 

ZGŁOSZENIE / OŚWIADCZENIE 

 
Zgoda ucznia pełnoletniego / rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w  organizowanym przez  

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie  

KONKURSIE PLASTYCZNYM 
Projekt skarbonki z hasłem 

„ Zaplanuj swoje pieniądze, zaplanuj swoją przyszłość” 
 

 
1. Wyrażam zgodę na  udział mojego dziecka /udział  

 

…………………..…………….......................................................................................................................................   

(imię i nazwisko) 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

 

 w konkursie organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie  

 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego/mojego dziecka oraz 

przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) 

w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze mnie/ przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

 

Data     Czytelny podpis  rodzica/opiekuna dziecka/ucznia 

 
………………………..   ……….…………..…………………………………………………………… 


