
 

 

Międzyprzedszkolny turniej wiedzy „Mały przedsiębiorca” 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, przypadającego na okres 16–22.11.2020r.  

ogłaszamy turniej, który będzie inspiracją do odkrywania potencjału dzieci jako małych przedsiębiorców. 

Przedsiębiorczy przedszkolak to dziecko samodzielne w każdej dziedzinie, umiejące podejmować decyzje, 

kreatywne i zdobywające wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. W tym roku szkolnym 

realizowane działania będą miały przede wszystkim charakter wirtualny.                                           

REGULAMIN  TURNIEJU 

ORGANIZATORZY: 

1. Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile 

2. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile 

CELE TURNIEJU: 

➢ upowszechnienie edukacji ekonomiczno-finansowej wśród dzieci, 

➢ rozbudzanie postawy przedsiębiorczej, 

➢ przybliżanie zagadnień ze świata zawodów oraz pracy, 

➢ kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania finansami, 

➢ rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, 

➢ integracja placówek przedszkolnych i promocja w środowisku lokalnym. 

UCZESTNICY: 

Dwoje dzieci w wieku 6 lat – przedstawiciele przedszkola. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w turnieju dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dyrektor@przedszkole5.pila.pl. Należy koniecznie podać adres mailowy na który zostanie przesłany 

link do etapu I i II. 

3. Organizatorzy nie odsyłają plakatów i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania plakatów w celu 

promocji turnieju wiedzy oraz przedszkola. 

4. Termin zgłoszenia udziału przedszkola w turnieju: do 13 listopada 2020r. do godz. 12.00. 

5. Turniej odbędzie się podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, tj. 17.11.2020r. -

19.11.2020r. 

6. Zadania jakie mają wykonać dwuosobowe zespoły dzieci sześcioletnich są dostosowane do ich 

wieku i możliwości.  

https://bimkal.pl/kalendarz/22-listopada
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ETAPY TURNIEJU: 

I etap – zajęcia on-line „Pierwsze kroki w świecie finansów i zawodów”   17.11.2020r., godz. 10.00 

II etap – quiz on-line „Sprawdź się mały przedsiębiorco” (LearningApps.org)  18.11.2020r., godz. 10.00 

III etap – plakat „Mały przedsiębiorca uczy się oszczędzać”               19.11.2020r. 

I etap – zajęcia on-line „Pierwsze kroki w świecie finansów i zawodów”, ok. 20 -25 min. 

1. Pierwszy etap będzie wymagał od przedstawicieli przedszkola obejrzenia przygotowanej przez 

doradców zawodowych CWRKDiZ w Pile pogadanki, poświęconej zagadnieniom ekonomii                      

i oszczędzaniu, która odbywać się będzie na platformie ClickMeeting. CWRKDiZ w Pile prześle za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile 

na adres: dyrektor@przedszkole5.pila.pl odpowiedni link do pokoju wirtualnego, w którym odbywać 

się będą zajęcia on-line. Natomiast wyżej wymienione Przedszkole prześle link, o którym mowa, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej do Przedszkoli, które wyraziły chęć uczestnictwa w turnieju. 

Link będzie już aktywny 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 

2. Przebieg zajęć on-line: doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile prowadzący zajęcia, metodą 

udostępnienia ekranu zaprezentuje warsztat. Podczas emisji zajęć prowadzący wyłącza kamerkę. 

Zaleca się, aby uczestnicy podczas emisji zajęć wyłączyli mikrofon i kamerkę oraz zmniejszyli czat 

po prawej stronie monitora. Nauczyciel Przedszkola uczestniczącego w turnieju może udostępnić 

warsztat całej grupie przedszkolnej 6-latków, która będzie widownią, wykorzystując w tym celu 

posiadane urządzenia, np. rzutnik i ekran. 

 

II etap  – quiz on-line „Sprawdź się mały przedsiębiorco” (LearningApps.org), ok. 20-25 min. 

1. Quiz jednokrotnego wyboru sporządzony będzie przez doradcę zawodowego CWRKDiZ w Pile  

i przyjmie formę zabawy. Treścią nawiązywać będzie do I etapu zajęć. Odbywać się będzie on-line 

na platformie ClickMeeting. CWRKDiZ w Pile prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile na adres: dyrektor@przedszkole5.pila.pl 

odpowiedni link do pokoju wirtualnego, w którym odbywać się będzie quiz. Natomiast wyżej 

wymienione Przedszkole  prześle link, o którym mowa, za pośrednictwem poczty elektronicznej do 

Przedszkoli, które wyraziły chęć uczestnictwa w turnieju. Link będzie już aktywny 10 minut przed 

planowanym rozpoczęciem zajęć. 

2. Przebieg quizu on-line:  doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile prowadzący quiz, metodą 

udostępnienia ekranu zaprezentuje powyższą grę. Podczas emisji zajęć prowadzący wyłącza 

kamerkę. Zaleca się, aby uczestnicy podczas emisji zajęć włączyli mikrofon, wyłączyli kamerkę oraz 

zmniejszyli czat po prawej stronie monitora.  
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III etap – wykonanie plakatu „Mały przedsiębiorca uczy się oszczędzać” 

1. Zadanie polega na wykonaniu jednego plakatu promującego oszczędzanie. Pomyślcie, co możemy 

oszczędzać? Czy tylko pieniądze?  

2. Plakat wykonuje dwoje zgłoszonych do turnieju dzieci. Obowiązujący format - A3, technika 

dowolna. Przekazany plakat musi być pracą wykonaną samodzielnie przez dzieci pod kierunkiem 

nauczyciela. 

3. Do wykonanego plakatu należy przymocować metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami /zał.1/. 

Plakat oraz Oświadczenia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych /zał. 2/  należy 

dostarczyć  do Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki, ul. Konopnickiej 7 w Pile do dnia 

20 listopada 2020r. do godz. 14.30 

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Rozstrzygnięcie turnieju nastąpi  25 listopada 2020r. 

2. Organizatorzy dla wszystkich uczestników- przedstawicieli przedszkola i nauczycieli – opiekunów 

uczestników przewidują upominki oraz dyplomy. 

3. Udział w turnieju jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Koordynatorem turnieju jest p. Milena Białas. Wszelkie pytania na temat turnieju proszę wysyłać 

drogą mailową na adres: milweg4@wp.pl 

 

WERYFIKACJA PLAKATÓW ( III ETAP ) : 

1. Jury przy ocenie plakatu bierze pod uwagę następujące kryteria: samodzielność, staranność oraz 

pomysłowość. 

2. Jury powołuje Organizator turnieju. Zadaniem jury jest weryfikacja plakatów zgodnie  

z ustalonymi kryteriami. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych  

w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.  

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Publiczne Przedszkole Nr 5 im. 

Niezapominajki, ul. Konopnickiej 7, 64-920 Piła, reprezentowane przez Dyrektora Publicznego Przedszkola 

Nr 5 im. Niezapominajki w Pile. 

 

3. Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za 

pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
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4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

 

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko dzieci, nazwa przedszkola.  

 

6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji celów określonych w pkt 4. 

7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:  

1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,  

2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,  

3) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych - RODO,  

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – RODO,  

5) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.  

 

8. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.  

 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.  

10. Organizatorzy oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Autorzy plakatów (w ich imieniu rodzice/opiekunowie) wyrażają zgodę na nieodpłatne umieszczanie zdjęć 

plakatów na wystawie pokonkursowej, na stronach internetowych Organizatorów oraz w prasie. (Załącznik 

nr 2).  

 

 

 

 

 

 Zachęcamy do wzięcia udziału i  życzymy dobrej zabawy                                        

Organizatorzy Ewa Krupka-Zaręba oraz Anita Jaskólska-Gesek 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

METRYCZKA 

Imiona i nazwiska uczestników 

/wypełnić drukowanymi literami/ 

1. 

2. 

Pełna nazwa przedszkola  

Telefon i adres e-mail przedszkola  

Imię i nazwisko nauczyciela – 

opiekuna uczestników 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 

Międzyprzedszkolny turniej wiedzy „Mały przedsiębiorca” 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):  

 

                □ Wyrażam zgodę                                    □  Nie wyrażam zgody  

 

na publikowanie zdjęć z pracą konkursową mojego dziecka utrwaloną w czasie międzyprzedszkolnego turnieju 

wiedzy „Mały Przedsiębiorca” przez Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki w Pile oraz CWRKDiZ w Pile 
na oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:  

➢ oficjalna strona internetowa przedszkola oraz CWRKDiZ w Pile 

➢ media (w tym Facebook CWRKDiZ w Pile), prasa Tętno Regionu 

  

 

 

 
………………………………………….…………………. 

/imię i nazwisko dziecka/  

 
……………………………………………………………. 

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 


