REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU
„BANK SPÓŁDZIELCZY WCZORAJ I DZIŚ"
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów siódmych klas szkoły
podstawowej, którzy są członkami Szkolnych Kas Oszczędności.

2. CELE KONKURSU:
- upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Banku Spółdzielczym w Miliczu,
spółdzielczości, pieniądzu i bankowości,
- zachęcanie do samokształcenia i poszerzania wiedzy o bankowości i pieniądzu,
stosowanie wiedzy matematycznej w praktyce,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- kształcenie nawyku zdrowej rywalizacji,
- wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami SKO oraz członkami SKO z różnych szkół,
- integracja opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności.
3. ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
Adres organizatora: ul. Szkolna 6, Sułów, 56-300 Milicz, tel.: (71) 38 47 350 lub (71)38 47 133
fax: 713847489
Konkurs jest organizowany przy współudziale Powiatowego Centrum
Edukacyjnego i Psychologiczno - Pedagogicznego w Miliczu.
HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU.

4. KOORDYNATORZY KONKURSU: Renata Pałka, Joanna Dolna
5. WAŻNE INFORMACJE:
Do konkursu może przystąpić szkoła, w której działa Szkolna Kasa Oszczędności.
Uczestnicy startują w drużynach trzyosobowych.
Każda szkoła może zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę.
Drużyny rywalizują w kilku konkurencjach.
Każda konkurencja jest oceniana punktowo.
W konkursie zwycięży drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
W razie potrzeby organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych konkurencji.
Każdy uczestnik konkursu powinien być wyposażony we własne przybory do pisania oraz kalkulator.
6. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:
- znajomość podstawowych wiadomości o historii Banku Spółdzielczego w Miliczu*,
- znajomość podstawowych wiadomości o Banku Spółdzielczym w Miliczu ,
- znajomość podstawowych wiadomości o historii spółdzielczości w Polsce*,
- znajomość podstawowych pojęć związanych z bankiem i pieniądzem: bank, kredyt, pieniądz, banknot,
czek, moneta, pożyczka, odsetki, karta płatnicza, oprocentowanie, bankomat itp.
- umiejętność przeliczania różnych walut,
- umiejętność obliczania: kapitału początkowego, odsetek, kapitału końcowego,
- umiejętność posługiwania się kalkulatorem.
*literatura:
- Ireneusz Kowalski, 1997, 50 LAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU 1947 - 1997.
Bank Spółdzielczy w Miliczu,
- informacje zamieszczone na stronie internetowej BS w Miliczu,
- aktualne ulotki reklamowe BS Milicz.
Przykłady zadań konkursowych - zadania z poprzednich edycji konkursu.

1

ETAPY KONKURSU:
I ETAP - eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 5 lutego 2018 r.
Eliminacje szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez opiekuna SKO danej szkoły.
Etap szkolny jest przeprowadzany według własnej propozycji szkoły z uwzględnieniem zadań proponowanych
przez organizatora. Przeprowadzenie tego etapu nie jest obowiązkowe.
II ETAP - eliminacje powiatowe.
8. TERMIN KONKURSU (II ETAP): 15 marca 2018 r., godzina 1000 .
9. MIEJSCE KONKURSU: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
10. OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 6 lutego 2018 r.
Szkoła podaje listownie lub drogą elektroniczną :
skład drużyny (imiona i nazwiska uczestników, klasę), imię i nazwisko opiekuna SKO.
Zgłoszenia można kierować także drogą elektroniczną na e-mail: sekretariatgimnazjum@wp.pl
lub spsulow@poczta.onet.pl
11. KOMISJA KONKURSOWA
Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.
W skład komisji wchodzą: przedstawiciele organizatora, przedstawiciele Banku Spółdzielczego w
Miliczu. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć opiekunowie Szkolnych Kas Oszczędności
ze szkół powiatu milickiego sprawujący opiekę nad uczestnikami konkursu. Prosimy opiekunów
SKO o zgłoszenie chęci udziału w pracach komisji konkursowej (przygotowanie zadań, punktacja,
ocena prac) do 18 grudnia 2017 r. na adres organizatora.
12. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATORZY
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