SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – KONKURSY

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA
Rejestracja uczestników od 24 września 2018 r.
Cel: edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku
kapitałowego oraz giełdy.
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych i oddziałów gimnazjalnych
pod opieką nauczycieli
Opis konkursu: SIGG ma postać dwuetapowej, internetowej gry inwestycyjnej.
Uczniowie przystępujący do Konkursu tworzą 2-4 osobowe zespoły pod opieką
nauczyciela. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków. Gracze
wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie
pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. SIGG to podstawy
inwestowania, śledzenie informacji rynkowych i notowań, podejmowanie decyzji
inwestycyjnych oraz dokonywanie transakcji. Gra stanowi doskonałe przygotowanie
do inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.
Nagrody: dla najlepszych zespołów z każdego etapu gry przewidziano atrakcyjne
nagrody finansowe (pierwsze miejsce w finale aż 10.000 zł!). Nagrody dla opiekunów
zwycięskich drużyn – szczegóły w regulaminie.
Organizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Projekt
organizowany we współpracy z Fundacją GPW oraz Fundacją im. Lesława A. Pagi
(partner Strategiczny Projektu). Projekt Bankowcy dla Edukacji jest partnerem
projektu.
Więcej na stronie: www.sigg.gpw.pl, Kontakt: sigg@gpw.pl
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KONKURS „SCORE HUNTER”
Rejestracja uczestników: od 21 września 2018 r.
Cel: edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie kształtowania wiarygodności finansowej,
budowania historii kredytowej oraz ochrony własnej tożsamości.
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 18 lat. Uczniowie biorą
udział indywidualnie, ale warunkiem koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie udziału Szkoły
w Konkursie przez szkolnego koordynatora.

Opis Konkursu: Konkurs z wykorzystaniem platformy „Score Hunter”. Konkurs polega
na zdobyciu jak największej liczby punktów poprzez poprawne wykonywanie jak największej
liczby zadań na platformie (niektóre zadania mogą być dostępne tylko przez ograniczony
czas, dlatego im wcześniej uczestnik zgłosi się do konkursu, tym większe będą jego szanse
na wygraną).
Nagrody: Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szkoła, która
zaangażuje największą liczbę uczniów, otrzyma tytuł „Lidera Score Hunter”, dyplom
oraz pakiet materiałów dla nauczycieli (szczegóły w Regulaminie).

Organizator: Biuro Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie, Projekt Bankowcy dla Edukacji
i BAKCYL jest partnerem projektu.
Regulamin dostępny na stronie: bakcyl.wib.org.pl/scorehunter
Kontakt: scorehunter@bik.pl
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KONKURS „MILION NA BANK”
Rejestracja uczestników od 31 października 2018 r.
Cel: edukacja ekonomiczna młodzieży. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się jak
oszczędzać, gospodarować budżetem i w jaki sposób inwestować na giełdzie.
Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat
Opis Konkursu: Każdy uczestnik samodzielnie zgłasza swój udział w Konkursie
poprzez założenie konta w internetowej grze „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją
inwestowania, a uczestnictwo w niej ma charakter zabawy edukacyjnej. Celem jest
zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł
(słownie: jednego miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur. Po każdej turze
uczestnik może zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie.
Nagrody: Uczestnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki (6 pierwszych miejsc) oraz
najlepsi gracze z województwa otrzymają nagrody finansowe. Zwycięzca otrzyma
2000 zł, zdobywca drugiego miejsca 1500 zł, miejsca od trzeciego do szóstego
otrzymają nagrodę w wysokości 1000 zł. Najlepsi w województwach otrzymają
dodatkowe nagrody w wysokości 300 zł.
Organizator: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Wiedzy Think!
Regulamin dostępny na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank
Kontakt: milionnabank-uczen@wib.org.pl

KONKURS „IT i CYBERBEZPIECZEŃSTWO”
Rozpoczęcie Konkursu: 27 lutego 2018 r.
Szczegóły doślemy w terminie późniejszym.
Więcej informacji: bakcyl.wib.org.pl/konkursy

