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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKONOMICZNEGO 

pt. „Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓŁNE 

1. Organizatorem konkursu „Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie” zwanym 

dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie 

zwany dalej Organizatorem, a wykonawcą Konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza 

Rejtana w Rzeszowie z siedzibą Al. T. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas drugich technikum ekonomicznego Zespołu 

Szkół nr 2 w Rzeszowie, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w konkursie i dokonają 

odpowiedniego zgłoszenia.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby wykonujące czynności związane z organizacją 

Konkursu i ich rodziny, w tym pracownicy Organizatora i ich rodziny, a także osoby 

współpracujące z Organizatorem. 

4. Celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie 

zainteresowania wiedzą z dziedziny ekonomii, zachęcenie do kreatywnego podejścia do 

nauki, a także pogłębianie, poprzez zabawę, wiedzy na temat funkcjonowania 

przedsiębiorstw w skali mikro i makro oraz uświadomienie związku między teorią 

a praktyką ekonomiczno-gospodarczą. Konkurs ma za zadanie aktywizować uczniów 

w zawodzie technik ekonomista, promować uczniów posiadających szeroką wiedzę z 

zakresu ekonomii, a także wspomagać ich rozwój osobisty. 

§ 2 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Tematyka konkursu obejmuje swoim zakresem zagadnienia z zakresu mikro 

i makroekonomii z elementami geografii ekonomicznej.  

2. Do konkursu zgłaszają się uczniowie klas drugich technikum ekonomicznego Zespołu Szkół 

Nr 2 w Rzeszowie. Warunkiem udziału w konkursie jest osobiste zgłoszenie się ucznia do 

koordynatora konkursu w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie w wyznaczonym terminie 

i złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych (formularza zgłoszeniowego, zgody 

opiekunów prawnych na udział w konkursie).   

3. Podczas konkursu uczniowie będą podzieleni na zespoły składające się z czterech 

uczestników. Uczestnicy są przydzieleni do zespołów przez koordynatorów konkursu.  

Uczniowie w zespołach będą uczestniczyli w warsztatach modułowych, a następnie 

wykonywali wyznaczone zadania konkursowe. Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą 

teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomii i geografii podczas gry ulicznej 

podsumowującej wszystkie moduły konkursu.  

4. Konkurs składa się z trzech etapów modułowych.  

Moduł I - „Mikroekonomia w moim regionie”.  

Moduł II – „Geografia przedsiębiorstw”. 

Moduł III - „Globalny biznes. Makroekonomiczne uwarunkowania działalności firmy”.  

Moduły I i II konkursu odbędą się dla uczestników w Zespole Szkół Nr 2 w Rzeszowie w 

okresie od 10.05.2019 do 02.06.2019 r. 
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Moduł III odbędzie się podczas dwudniowego wyjazdu do Krakowa, w Instytucie Geografii 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i na terenie miasta Krakowa w okresie 

03.062019 – 07.06.2019. Warsztaty - moduł III, zostaną przeprowadzone przez 

wykładowcę/specjalistę Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w 

Krakowie. 

Tematyka warsztatów (modułu I-III) dotyczyć będzie funkcjonowania 

przedsiębiorstw w skali mikro w aspekcie regionalnym i w skali makro. Warsztaty będą 

trwać nie mniej niż dwie godziny lekcyjne.  Poprzez spotkania warsztatowego uczestnicy 

ugruntują swoją wiedzę, a zarazem poszerzą ją w zakresie:  

➢ procedur i uwarunkowań prawnych zakładania działalności gospodarczej 

przez osoby fizyczne i prawne,  

➢ dokumentacji niezbędnej przy zakładaniu działalności gospodarczej, 

➢ biznes planu jako klucza do biznesu, 

➢ oraz geograficznych uwarunkowań lokalizacji przedsiębiorstw  

Po zakończonych modułach I i II, uczestnicy będą mieli za zadanie opracowanie zadania 

konkursowego w formie prezentacji komputerowej (np. Power Point). W terminie 5 dni  po 

zakończeniu modułów I i II uczniowie przekazują rezultaty do koordynatora zapisane na 

zewnętrznych nośnikach danych (np. płytach CD).  Prezentacje będą oceniane punktacją 

przyznawaną dla całego zespołu przez komisję konkursową. Trzy zespoły uczniów, których 

prezentacje będą najwyżej ocenione, zostaną zaprezentowane podczas warsztatów (moduł 

III), w pierwszym dniu wyjazdu, przeprowadzonych w Instytucie Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przed reprezentantami grupy studenckiej (minimum 

16 studentów). Dla reprezentantów grupy studenckiej przewiduje się symboliczne upominki. 

W ramach modułu III uczniowie w zespołach przystąpią, w drugim dniu wyjazdu, do 

ulicznej gry miejskiej na terenie miasta Krakowa. Zespoły będą miały za zadanie 

przemieścić się z punktu startowego do wyznaczonej mety, wykonując po drodze szereg 

zadań  (nie mniej niż 12 punktów) teoretycznych i praktycznych z zakresu mikro i 

makroekonomii z elementami geografii.  

Podczas gry miejskiej uczestnicy posługują sie mapą centralnej części Krakowa oraz 

wskazówkami i instrukcjami do poszczególnych zadań. Swoje odpowiedzi uczniowie 

umieszczą na Kartach odpowiedzi, które oddadzą organizatorom na mecie. Na karcie 

odpowiedzi zostanie odnotowany czas zakończenia gry danego zespołu uczniów w pełnym 

składzie.  

Po zakończonej grze, zespoły uczniów otrzymują punkty za poprawnie rozwiązane 

zadania konkursowe-gry oraz za czas przejścia gry miejskiej. Podczas gry, uczestnicy 

powinni pokonać trasę od startu do mety pieszo i przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

Zespoły w pełnym składzie uczestniczą we wszystkich zadaniach podczas gry miejskiej, 

oraz wykonują zadania zgodnie z ich numeracją. Uczestnicy w trakcie gry będą mieli 

obowiązek nosić koszulkę/kamizelkę z logo konkursu, którą otrzymają na starcie.  

W przypadku przejścia gry i stawienie się na mecie zespołu w niepełnym składzie, 

będą naliczane punkty karne (za każdego brakującego uczestnika -10 pkt). 

5. W konkursie „Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie” moduł III 

zrealizowany będzie podczas dwudniowego wyjazdu uczestników do Krakowa.                            

W pierwszym dniu uczestnicy odbędą warsztaty w Instytucie Geografii Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, natomiast w drugim dniu zespoły przystąpią do gry 

miejskiej na terenie Krakowa.   

✓ Podczas wyjazdu (moduł III) uczestnicy pokrywają koszty noclegu.  
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✓ Pozostałe koszty pokrywa Organizator konkursu tj. koszty podróży (przejazd autokarem 

trasą: Rzeszów – Kraków- Rzeszów), koszty przejazdu po Krakowie komunikacją 

miejską (2 bilety dla każdego uczestnika i opiekunów), koszty posiłków (ciepły posiłek 

w pierwszym dniu, suchy prowiant w drugim dniu), koszty ubezpieczenia uczestników i 

opiekunów podczas wyjazdu, sprawowanie opieki nad uczestnikami przez trzech 

opiekunów podczas dwudniowego wyjazdu.  

✓ Organizator konkursu zapewnia dla uczestników projektu materiały biurowe w celu 

wykorzystania ich podczas warsztatów (np. artykuły piśmiennicze, skoroszyt/zeszyt, 

teczka) 

✓ Organizator konkursu zapewnia koszulki/kamizelki dla uczestników w celu ich 

identyfikacji podczas dwudniowego wyjazdu oraz torby/worki sportowe na suchy 

prowiant. 

6. W konkursie „Z ekonomią za pan brat – Rzeszowski Rejtan w terenie” wygrywają trzy 

zespoły uczniów, które uzyskają największą liczbę punktów po zakończonych trzech 

modułach konkursu.  

7. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 

w Rzeszowie.  

§ 3 

KALENDARIUM KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w okresie od maja do czerwca roku szkolnego 2018/2019. Ogłoszenie 

wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu zakończenia roku szkolnego 2018/2019.  

2. W konkursie „Rejtan w terenie” zostaną nagrodzone trzy najlepsze zespoły uczniów, dla 

których przewidziane są nagrody: 

- za zajęcie I miejsca – dyplomy i kupony podarunkowe Sodexo Pass o wartości 200 złotych 

dla każdego ucznia z zespołu 

- za zajęcie II miejsca – dyplomy i kupony podarunkowe Sodexo Pass o wartości 150 

złotych dla każdego ucznia z zespołu 

- za zajęcie III miejsca – dyplomy i kupony podarunkowe Sodexo Pass o wartości 100 

złotych dla każdego ucznia z zespołu 

Dla pozostałych uczestników Gry przewidziane są dyplomy uczestnictwa i upominki rzeczowe 

(nagrody pocieszenia). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe albumy zdjęć (w 

postaci fotoksiążki) uwieczniające przebieg konkursu i sylwetki uczestników.  

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin obowiązuje od momentu 

jego zamieszczenia na stronie Organizatora tj. https://zs2.rzeszow.pl/  Dalsze uczestnictwo w Grze, 

po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianą Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu oraz 

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Decyzje Organizatora są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwoływania się 

i wnoszenia reklamacji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

https://zs2.rzeszow.pl/

