
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE „COŚ ZA COŚ– SIŁA PIENIĄDZA” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach projektu 

„Coś za coś-Siła pieniądza”  

2. Projekt „Coś za coś – Siła pieniądza” realizowany jest przez Kielecki Park 

Technologiczny z siedzibą przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. 

3. Projekt realizowany jest od dnia 11.12.2018 r. do dnia 20.04.2019 r. na terenie miasta 

Kielce.  

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Wnioskodawca/organizator – Kielecki Park Technologiczny 

b) Instytucja Współfinansująca – Narodowy Bank Polski 

c) Projekt – projekt „Coś za coś-Siła pieniądza” 

d) Uczestnik – uczeń z klasy ze szkoły podstawowej lub z klasy nauczania 

początkowego, z terenu miasta Kielce, bezpośrednio korzystający ze wsparcia w 

ramach projektu, zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie. 

 

§ 3 

CEL PROJEKTU 

1. Celem projektu „Coś za coś-Siła pieniądza” jest: 

 

a) wzrost wiedzy dzieci na temat dziejów pieniądza, jego wartości i roli w działalności 

człowieka 

b) wzrost umiejętności matematycznych oraz praktycznych dzieci w wykorzystaniu 

pieniędzy w sytuacjach życiowych 

c) wzrost świadomej i odpowiedzialnej postawy dzieci w racjonalnym gospodarowaniu 

pieniędzmi 

d) wyposażenie nauczycieli w konspekty zrealizowanych zajęć oraz pomoce dydaktyczne, 

pomagające w popularyzowaniu wiedzy ekonomicznej wśród dzieci (nauczanie 

początkowe). 

 



§ 4 

UCZESTNICY 

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych, łącznie około 150 uczniów 

(w zależności od liczebności klas), tj. 6 klas I-III szkół podstawowych (nauczanie 

początkowe) z terenu miasta Kielce. 

 

§ 5 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

1. Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do projektu jest:  

a) wypełnienie i dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest 

wypełnienie załącznika nr 2 przez wszystkich opiekunów prawnych dzieci 

ubiegających się o udział w projekcie. Wszystkie formularze powinny zostać 

dostarczone do Biura Projektu „Coś za coś-Siła pieniądza” w siedzibie Kieleckiego 

Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (decyduje data wpływu 

i kolejność zgłoszeń). Jeśli formularze rejestracyjne nie będą kompletne do końca 

trwania rekrutacji, czyli do 23.11.2018 r. udział klasy w projekcie nie będzie brany 

pod uwagę.  

b) O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność 

wypełnionych formularzy.  

c) Przystąpienie do etapu rekrutacji jest zgodne z akceptacją terminów wyznaczonych 

przez organizatora: 

I warsztat – 11.12.2018 r.; 12.12.2018 r. (Tury: 8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00, 12.30 

– 14.00 – organizator przypisuje szkoły do danych tury) 

II warsztat – 9.01.2019 r.; 10.01.2019 r. (Tury: 8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00, 12.30 – 

14.00 – organizator przypisuje szkoły do danych tury) 

III warsztat – 12.02.2019 r.; 13.02.209 r. (Tury: 8.30 – 10.00, 10.30 – 12.00, 12.30 

– 14.00 – organizator przypisuje szkoły do danych tury) 

IV gra detektywistyczna – 02.04.2019r. ; 03.04.2019r. (Tury: 8.30 – 10.00, 10.30 – 

12.00, 12.30 – 14.00 – organizator przypisuje szkoły do danych tury) 

 

*Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminów.  

 

§ 6 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU – ZAKRES WSPARCIA 

Realizacja Projektu obejmuje następujące etapy: 

Etap I: Promocja 

Czas trwania: cały projekt 



Szczegółowe informacje o projekcie są udostępnione na stronie internetowej Organizatora w 

zakładce Projekty www.technopark.kielce.pl, mediach społecznościowych (FB), w siedzibie 

Organizatora oraz szkołach zakwalifikowanych do programu.  

W ramach projektu przewidziana jest konferencja podsumowująca, rozpowszechniająca 

rezultaty projektu w Kieleckim Parku Technologicznym. 

Promocja projektu uwzględnia wytyczne informacyjne Narodowego Banku Polskiego, w tym 

logotypy i informację o źródle współfinansowania projektu. 

 

Etap II: Rekrutacja i ogłoszenie wyników 

Czas trwania: 12.11. – 30.11.2018 r. 

Odbędzie się kampania rekrutacyjno-informacyjna i  nabór klas w trybie otwartym, w tym 

samym miesiącu odbędzie się ogłoszenie listy szkół i klas zakwalifikowanych do projektu. 

Przyjmowanie zgłoszeń: 12.11 – 23.11.2018 r. 

Ogłoszenie wyników: 26.11 – 30.11.2018 r.  

 

Etap III: Warsztaty dla uczniów 

Czas trwania: 01.12.2018 r. – 28.02.2019 r.  

Warsztaty prowadzone przez edukatorów Energetycznego Centrum Nauki dla ok. 150 uczniów 

z Kielc. Zajęcia dla uczestników będą przebiegały trzyetapowo (3 warsztaty każdy po 45 minut 

dla każdej z 6 grup szkolnych): 

 

I. Warsztat  (45 min.) 

 „Coś za coś … czyli byk, sakiewka i narodziny pieniądza” 

Realizowany w siedzibie Energetycznego Centrum Nauki przy Kieleckim Parku 

Technologicznym, (koszt dojazdu pokrywa szkoła) 

II. Warsztat  (45 min.) 

 „W poszukiwaniu złotego środka – powstanie banknotu” 

 

 Realizowany w siedzibie Energetycznego Centrum Nauki przy Kieleckim Parku 

Technologicznym, (koszt dojazdu pokrywa szkoła) 

 

III. Warsztat  (45 min) 

„Niewidoczne płatności….czyli pieniądz z komputera”  

 

Realizowany w siedzibie Energetycznego Centrum Nauki przy Kieleckim Parku 

Technologicznym, (koszt dojazdu pokrywa szkoła). 

http://www.technopark.kielce.pl/


 

 

Etap IV: Utrwalenie tematyki 

Czas trwania: 01.03.2018 r. – 31.03.2019 r.  

Opiekunowie klas biorących udział w projekcie zobowiązani będą do realizacji na terenie 

szkoły dodatkowych aktywności utrwalających i upowszechniających projekt. Aktywności te 

mogą przyjąć formę dodatkowej lekcji nt. pieniądza, teatrzyku, artykułu w gazetce, akademii, 

zabawy, gry, wystawy, konkursu plastycznego i innych. Taka forma zaangażowania pozwoli 

na upowszechnienie informacji na temat projektu i budowanie świadomości użycia pieniądza 

w życiu codziennym wśród uczniów klas szkoły podstawowej. Opiekunowie przygotują krótkie 

sprawozdanie z przeprowadzonych aktywności oraz dokumentację fotograficzną w ramach 

autoewaluacji. 

Etap V: Wycieczka do oddziału NBP 

Czas trwania: 10.03.2018 r. – 10.04.2019 r.  

Wycieczka do oddziału Narodowego Banku Polskiego, która ma na celu przedstawienie 

uczestnikom projektu  działań oraz zasad funkcjonowania banku, obiegu pieniądza, historii 

bankowości i pieniądza. Wizyta w banku ma na celu zaprezentowanie prawdziwej instytucji, 

zasad pracy oraz obowiązków pracowników. 

Etap VI: Gra detektywistyczna 

Czas trwania: 02.04.2019 r. ; 03.04.2019 r.  

Gra detektywistyczna- „ NA TROPIE GOSPODARNEGO GLUTOZŁOTA” 

W grze zostanie wykorzystana interaktywna wystawa „Energia” Energetycznego Centrum 

Nauki. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję wcielić się w rolę detektywów, których 

zadaniem jest rozwiązanie wielu intrygujących zagadek. Celem gry jest posumowanie zdobytej 

wiedzy na temat historii pieniądza oraz sprawdzenie nabytych umiejętności związanych z 

płatnościami w życiu codziennym. 

 

Etap VII: Publikacja – skład i druk 

Czas trwania: 01.01 – 15.03.2019 r.  

W ramach projektu zostanie wydana publikacja zawierająca przykładowe scenariusze 

zajęć/wydarzeń, zgodne z podstawą programową dla klas nauczania początkowego. Publikacja, 

po zatwierdzeniu przez Instytucję Współfinansującą, będzie dystrybuowana bezpłatnie wśród 

nauczycieli szkół podstawowych, również podczas konferencji kończącej projekt, będzie 

również dostępna wersja on-line. 

 

Etap VIII: Konferencja podsumowująca 



Czas trwania: 13.04.2019 r.  

Konferencja podsumowująca, zorganizowana dla wychowawców/opiekunów zrekrutowanych 

grup szkolnych oraz zaproszonych nauczycieli. Celem konferencji będzie rozpowszechnienie 

rezultatów projekty, wypracowanych i przetestowanych scenariuszy, prezentacja prac grup 

warsztatowych. 

§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Zakwalifikowana do projektu klasa zobowiązana jest do realizacji powierzonych  

w ramach projektu zadań, m.in: 

a) wyznaczenie nauczyciela odpowiedzialnego za koordynację projektu w szkole i 

kontakt z Organizatorem; 

b) rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych w ramach 

projektu i potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 

c) wypełniania w trakcie trwania projektu oraz w okresie roku po jego zakończeniu 

dokumentacji monitoringowej i ewaluacyjnej, 

 

§ 8 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW 

Organizator zobowiązuje się do: 

a) stałego kontaktu z uczestnikami, 

b) realizacji bezpłatnych form wsparcia merytorycznego dla uczestników projektu, w 

tym 

przeprowadzenia warsztatów dla uczniów przewidzianych w programie, 

c) organizacji konferencyjnej na potrzeby konferencji wraz z zapleczem 

d) promocji projektu 

e) do ochrony danych osobowych Uczestnika projektu oraz przetwarzania ich 

wyłącznie  

w celu monitoringu i ewaluacji projektu. 

 

§ 9 

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie informując Organizatora pisemnie.  

2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do 

projektu jego miejsce zajmie klasa z listy rezerwowej. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w programie Uczestnik zobowiązany jest zwrócić 

otrzymane materiały. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy w przypadku 

naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

 

§ 10 

ZASADY MONITORINGU 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu. 

2. Każda ze szkół zobowiązana jest do przekazania sporządzonego przez wyznaczonego 

nauczyciela sprawozdania merytorycznego w formie elektronicznej i papierowej. 

3. Sprawozdanie merytoryczne przekazywane jest do Biura Projektu. 

 Osoby odpowiedzialne za koordynację projektu ze strony ECN/KPT 

 Karolina Grochowina, e-mail: karolina.grochowina@technopark.kielce.pl, 

telefon 41 278 72 49.  

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz 

Kieleckiego Parku Technologicznego.  

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Wnioskodawcę. 

4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje na 

swojej stronie internetowej.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.10.2018 r.  

 

 

Załączniki do Regulamin uczestnictwa w projekcie „Coś za coś – Siła pieniądza”: 

Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy szkoły i nauczyciela do udziału w projekcie „Coś za coś – Siła 

pieniądza”. 

Załącznik nr 2 

Formularz zgłoszeniowy ucznia do udziału w projekcie „coś za coś-siła pieniądza”. 
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