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I. Organizatorzy konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu „Z klasy do kasy” (zwanego dalej „Konkursem”) są: spółka 
Agora S.A. z siedzibą w Warszawie – ul. Czerska 8, (00 – 732) Warszawa, (dalej: „Agora”), 
Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie (00- 919), ul. Świętokrzyska 11/21 (dalej: 
„NBP”), Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie (00–067) , 
ul. Traugutta 7/9 (dalej: „Fundacja”), zwani dalej łącznie „Organizatorem”. 
2. Partnerem konkursu jest Fundacja MłodzieŜowej Przedsiębiorczości z siedzibą w 
Warszawie (02-504) , ul. Kielecka 1/1 (dalej: „FMP”). 
 

II. Uczestnicy Konkursu 
 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (liceów, techników, liceów profilowanych i zawodowych, zasadniczych 
szkół zawodowych, z wyłączeniem liceów dla dorosłych), zarówno publicznych jak i 
niepublicznych, mających siedzibę na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-
pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, 
opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, 
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  
2. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie zorganizowani w grupę (zwaną dalej 
„Komitetem Inwestycyjnym”), w skład której wejdzie od 3 do 5 uczniów tej samej szkoły. 
Zmniejszenie liczby uczestników danego Komitetu Inwestycyjnego poniŜej 3 w trakcie 
trwania Konkursu nie wpływa na dalszą moŜliwość uczestniczenia takiego Komitetu 
Inwestycyjnego w Konkursie. 
3. KaŜdy z Komitetów Inwestycyjnych musi pozostawać pod opieką jednego z 
nauczycieli (dalej nazywanego ”Opiekunem”) pracujących w tej samej szkole, której 
uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego. Jeden Opiekun moŜe opiekować się 
dowolną liczbą Komitetów Inwestycyjnych, powołanych w szkole, w której pracuje. W 
przypadku, gdy więcej niŜ jeden Komitet Inwestycyjny, którym opiekuje się dany Opiekun, 
zdobędzie nagrodę w Konkursie, Opiekunowi przysługuje tylko jedna nagroda przyznana 
temu z Komitetów Inwestycyjnych pozostających pod jego opieką, który zajął najwyŜsze 
miejsce w Konkursie. 
4. Jeden uczeń moŜe być członkiem tylko jednego Komitetu Inwestycyjnego.  
5. W skład jednego Komitetu Inwestycyjnego wchodzą uczniowie z tej samej szkoły. 
Dopuszcza się takŜe tworzenie Komitetów Inwestycyjnych przez uczniów z róŜnych klas 
(komitety międzyklasowe) w ramach jednej szkoły. 
6. W Konkursie moŜe brać udział dowolna liczba Komitetów Inwestycyjnych z danej 
szkoły. 
7. W skład Komitetu Inwestycyjnego nie mogą wchodzić uczniowie z róŜnych szkół.  
8. W Konkursie nie mogą brać udziału jako członkowie Komitetów Inwestycyjnych oraz 
jako Opiekunowie tych Komitetów Inwestycyjnych pracownicy Organizatora, pracownicy 
przedsiębiorstw zajmujących się kolportaŜem (w tym sprzedaŜą) „Gazety Wyborczej” ani 
członkowie rodzin pracowników tych podmiotów (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, 
rodzeństwo, rodzeństwo rodziców). 
 



III. Podstawowe zasady Konkursu. Kwalifikacja do udziału w Konkursie 
 
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 23 
czerwca 2012 r. 
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony na terenie województw, o 
których mowa w pkt.II.1 regulaminu. 
3. Zadaniem Komitetów Inwestycyjnych będzie inwestowanie wirtualnych środków 
pienięŜnych, polegające na skonstruowaniu optymalnego „portfela inwestycyjnego” poprzez 
maksymalne pomnoŜenie wirtualnej kwoty 100 000 (stu tysięcy) złotych, która zostanie 
przyznana Komitetom Inwestycyjnym na początku Konkursu. Zasady, zgodnie z którymi 
funkcjonują uŜywane przez uczestników Konkursu narzędzia finansowe stanowią jedynie 
przybliŜenie zasad panujących na realnym rynku finansowym i kapitałowym, natomiast nie 
stanowią jego wiernego odwzorowania. 
4. Konkurs składa się z dwóch tur: 

a) I tury wojewódzkiej – rozgrywanej oddzielnie w kaŜdym z 16 województw, 
b) II tury zwanej dalej „Finałem Ogólnopolskim” – wspólnej dla wszystkich 
wymienionych w pkt. II.1 województw. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
6. Warunkiem zgłoszenia Komitetu Inwestycyjnego do Konkursu jest: 

a) posiadanie konta internetowego na portalu Gazeta.pl - osobnego dla kaŜdego 
Komitetu Inwestycyjnego, a wspólnego dla wszystkich jego członków; 
b) poprawne i terminowe wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego; formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej 
Konkursu pod adresem: wyborcza.biz/zkdk od dnia 5 marca 2012 do 20 kwietnia 2012 
r. włącznie; 
c) zatwierdzenie kontaktowego adresu mailowego podanego podczas wypełniania 
elektronicznego formularza zgłoszeniowego; 
d) w przypadku kontroli poszczególnych Komitetów, o której mowa w pkt III.10 – 
wydrukowanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, opatrzenie go pieczątką 
szkoły, czytelnymi podpisami Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego oraz wszystkich 
członków Komitetu Inwestycyjnego i przesłanie na adres: Gazeta Wyborcza, ul. 
Towarowa 4, 43- 100 Tychy, z dopiskiem: „Z klasy do kasy”. 

7. ZałoŜenie konta pocztowego na gazeta.pl winno nastąpić przed przystąpieniem do 
wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego zgodnie z zasadami określonymi na 
portalu Gazeta.pl.  
8. Komitet Inwestycyjny jest zobowiązany zapamiętać login i hasło, przy pomocy 
którego zgłosił się do Konkursu. Organizator nie ma dostępu do haseł uŜytych przez 
przedstawicieli Komitetów Inwestycyjnych podczas procesu zgłoszenia i nie ma moŜliwości 
ich odtworzenia. Komitet Inwestycyjny jest zobowiązany uŜywać loginu i hasła, przy pomocy 
których zgłosił się do Konkursu, przez cały okres trwania Konkursu. Login i hasło nie mogą 
zostać odstąpione innemu Komitetowi Inwestycyjnemu. Komitet Inwestycyjny moŜe uŜywać 
tylko jednego loginu, pod rygorem dyskwalifikacji. 
9. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt III.6 lit b powyŜej 
powinien zostać wypełniony i zatwierdzony do dnia 20 kwietnia 2012 roku do godz. 23.59. 
Za czas wypełnienia i zatwierdzenia elektronicznego formularza zgłoszeniowego uznaje się 
czas zapisania takiego formularza w aplikacji konkursowej umieszczonej na serwerze 
Organizatora. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli wybranych Komitetów Inwestycyjnych, 
oraz Komitetów Inwestycyjnych, które wygrają nagrody tygodniowe, lub dostaną się do 
półfinałów Konkursu. Organizator moŜe poprosić Komitet Inwestycyjny o wydrukowanie 



egzemplarza formularza zgłoszeniowego, opieczętowanie go i podpisanie zgodnie z 
postanowieniami pkt III.6 lit d regulaminu. Formularz taki powinien zostać dostarczony pod 
wskazany w pkt. III.6. lit d regulaminu adres listem poleconym lub za pomocą faksu, którego 
numer zostanie wskazany przez Organizatora w wezwaniu do nadesłania formularza 
zgłoszeniowego oraz na stronie wyborcza.biz/zkdk, lub osobiście. JeŜeli szczegółowe 
postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują innego terminu, formularz powinien 
zostać dostarczony najpóźniej w terminie 7 dni od daty, w której została wystosowana prośba 
Organizatora. Datą dostarczenia formularza jest data jego rzeczywistego dotarcia, w jeden z 
wyŜej opisanych sposobów, do Organizatora. W takim samym trybie i terminie Organizator 
moŜe poprosić o złoŜenie przez Komitet Inwestycyjny, jego członka lub Opiekuna 
oświadczenia odnośnie do spełniania określonego warunku niniejszego regulaminu. 
11. Formularze zgłoszeniowe wypełnione nieprawidłowo, niekompletne lub dostarczone 
po terminach wskazanych w pkt III.9 powyŜej, nie będą brane pod uwagę przy kwalifikacji 
Komitetów Inwestycyjnych do Konkursu. 
12. Przystąpienie do Konkursu po terminach wskazanych w pkt III.9 powyŜej, jak równieŜ 
zmiana składu Komitetów Inwestycyjnych w trakcie trwania Konkursu jest niedopuszczalna, 
z zastrzeŜeniem pkt II.2 zdanie drugie regulaminu. 
13. Komitet Inwestycyjny moŜe przybrać dowolnie wybraną nazwę, z tym, Ŝe dla potrzeb 
identyfikacji w toku Konkursu wiąŜący jest login Komitetu Inwestycyjnego. Nazwa wybrana 
przez Komitet Inwestycyjny nie moŜe zawierać słów powszechnie uwaŜanych za obraźliwe. 
Organizator ma prawo do zmiany nazwy Komitetu Inwestycyjnego. 
14. Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami 
pkt III.6 regulaminu uwaŜa się jednocześnie za akceptację warunków Konkursu, opisanych w 
niniejszym regulaminie. 
15. Podstawą kwalifikacji do Konkursu będzie terminowe i poprawne wypełnienie 
warunków wymienionych w pkt. III.6 i 9 powyŜej. Lista zakwalifikowanych do Konkursu 
Komitetów Inwestycyjnych w danym województwie zostanie opublikowana najpóźniej dnia 
23 kwietnia 2012 r., na stronie internetowej Konkursu wyborcza.biz/zkdk wraz z podaniem 
wybranej przez Komitet Inwestycyjny nazwy, chyba Ŝe zostanie ona zmieniona lub 
zastąpiona przez Organizatora, zgodnie z pkt III.13 zdanie ostatnie regulaminu, oraz nazwy 
szkoły. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Komitetu Inwestycyjnego, jeŜeli 
ten Komitet Inwestycyjny, jego Opiekun lub członkowie naruszają postanowienia niniejszego 
regulaminu lub nie spełniają jego warunków. W przypadku dyskwalifikacji lista, o której 
mowa w pkt. III.15, będzie aktualizowana. 
 

IV. Pierwsza tura Konkursu - 6–tygodniowy etap inwestycyjny (30 kwietnia 2012 
do 8 czerwca 2012) 

 
1. W ramach 6-tygodniowego etapu inwestycyjnego poszczególne Komitety 
Inwestycyjne zarządzają przyznaną kwotą 100 000 zł poprzez dokonywanie, najlepszych ich 
zdaniem, inwestycji. Zarówno powyŜsza kwota, jak i wszystkie operacje finansowe w ramach 
Konkursu, z wyjątkiem wypłaty nagród, mają charakter wirtualny i nie powodują 
rzeczywistych przysporzeń ani obciąŜeń majątkowych. 
2. Od godziny 9 rano dnia 30 kwietnia 2012 r., na internetowej stronie Konkursu 
wyborcza.biz/zkdk kaŜdy zarejestrowany Komitet Inwestycyjny uzyska dostęp do swojego 
portfela inwestycyjnego, zwanego dalej Portfelem. Uzyskanie dostępu do Portfela wymaga od 
Komitetu Inwestycyjnego jedynie zalogowania. Login potrzebny Komitetowi 
Inwestycyjnemu do uzyskania dostępu do Portfela jest toŜsamy z loginem uŜytym podczas 
rejestracji Komitetu Inwestycyjnego do Konkursu. 



3. Inwestycje realizuje się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie elektronicznego 
formularza inwestycyjnego dostępnego stale od 30 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej 
wyborcza.biz/zkdk. Formularz inwestycyjny stanowi element Portfela. Za czas wypełnienia i 
zatwierdzenia elektronicznego formularza inwestycyjnego uznaje się czas zapisania takiego 
formularza w aplikacji konkursowej umieszczonej na serwerze Organizatora.  
4. Inwestowanie moŜe być dokonywane przez Komitety Inwestycyjne przy 
wykorzystaniu następujących metod inwestycyjnych: 
a) lokat bankowych o stałym oprocentowaniu; Oprocentowanie lokat wynosi: dla lokaty 1-
dniowej (overnight) 2 proc w skali roku (0,0055 proc. dziennie), dla lokaty 1-tygodniowej 3,5 
proc w skali roku (0,0095 proc. dziennie), dla lokaty 2-tygodniowej 5 proc. w skali roku 
(0,0136 proc. dziennie), dla lokaty 4-tygodniowej 6 proc. w skali roku (0,0164 proc. 
dziennie). 
Zerwanie lokaty skutkuje utratą odsetek. Lokata uwalnia się automatycznie po upłynięciu 
okresu, na który została zawarta, o tej samej godzinie, o której została załoŜona. 
b) akcji:  do wyboru będą spółki wchodzące do głównego indeksu WIG-20; zakup i sprzedaŜ 
będzie odbywać się po kursach podawanych przez GPW; zlecenia będą realizowane w 
godzinach zbliŜonych do godzin sesji giełdowej. Konkurs będzie wykorzystywać notowania 
akcji opóźnione o min. 15 minut; dla wyrównania szans realizacja zleceń kupna i sprzedaŜy 
akcji GPW będzie obłoŜona dodatkowym, 30-minutowym opóźnieniem. 
Do wszystkich transakcji zastosowanie miała będzie tabela prowizji (zbliŜona do oferty 
rynkowej): 0,40% od wartości zrealizowanych transakcji; minimalna wysokość prowizji: 4zł. 
Spis wszystkich spółek WIG-20 znajdzie się w formularzu inwestycyjnym. Komitet 
Inwestycyjny nie moŜe zainwestować w akcje więcej niŜ 50% swojego kapitału. Dostępne 
rodzaje zleceń zakupu akcji to: PKC oraz limit ceny. 
c) walut: zakup i sprzedaŜ walut będzie obejmować cztery główne waluty: euro, dolara, funta 
brytyjskiego i franka szwajcarskiego; posiadanych walut nie będzie moŜna lokować. 
Transakcje realizowane są w godzinach otwarcia rynku Forex i są oparte o wirtualny zakup 
waluty za PLN. Przy zakupie walut nie obowiązuje prowizja (jest ona zawarta w spreadzie). 
d) jednostek funduszy inwestycyjnych: do transakcji kupna zastosowanie miała będzie 
tabela prowizji (zbliŜona do oferty rynkowej): 0,40% od wartości zrealizowanych transakcji; 
minimalna wysokość prowizji: 4zł. Zakup i sprzedaŜ jednostek funduszy inwestycyjnych 
obejmować będzie następujące sześć funduszy: akcji polskich: Aviva Investors FIO - 
Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek; akcji zagranicznych: HSBC GIF - Russia 
Equity, pienięŜne polskie: Idea Premium SFIO; obligacji polskich: Idea Obligacji Subfundusz; 
obligacji zagranicznych: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz - Pioneer obligacji 
Strategicznych; mieszany, stabilnego wzrostu: Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz. Zlecenia 
realizowane będą raz dziennie w dni robocze po publikacji wyceny jednostek; obowiązujące 
będzie jednodniowe opóźnienie realizacji zleceń tego waloru. 
5. Podatki od inwestycji, dokonanych przez Komitety Inwestycyjne, nie będą odliczane. 
Zyskiem, który będą osiągać Komitety Inwestycyjne, będzie wynik brutto przed 
opodatkowaniem.  
6. Komitety Inwestycyjne w dowolnym momencie Konkursu będą mogły zaciągnąć i 
spłacić dowolną liczbę kredytów o maksymalnej łącznej wysokości 50 000 zł. 
Oprocentowanie kredytu wynosi 15 proc w skali roku, czyli 0,0410 procenta dziennie. 
7. Inwestowanie – konstrukcja portfela inwestycyjnego – będzie opierać się na 
następujących zasadach: 

a) w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego Komitetów Inwestycyjnych, w 
akcje będzie moŜna zainwestować tylko do 50 procent posiadanej aktualnie kwoty 
nominalnej; w momencie, gdy łączna ilość aktywów osiąga lub przekracza 50 % 



wartości portfela; aplikacja obsługująca konkurs automatycznie uniemoŜliwia 
inwestowanie dalszych środków w akcje. 
b) zyski uzyskane z realizacji inwestycji są doliczane do stanu wolnych 
środków na koncie gracza i mogą stać się przedmiotem dalszych inwestycji; 
c) nabywane mogą być tylko całkowite liczby jednostek akcji – pozostała w 
wyniku przeprowadzonych transakcji gotówka będzie doliczana do kwoty wolnej 
(kwoty nie objętej inwestycją) Portfela; 
d) wszystkie inwestycje będą rozliczane w złotówkach; 
e) w kaŜdym momencie gry obliczeń zysków i strat kaŜdego z Komitetów 
Inwestycyjnych będzie dokonywać Organizator. 

8. Co tydzień najlepiej notowany Komitet Inwestycyjny w danym województwie 
zostanie uhonorowany nagrodą tygodnia, w postaci 200 zł (dwieście złotych) brutto do 
podziału pomiędzy członków Komitetu Inwestycyjnego, na zasadach określonych w pkt VII.1 
i pkt VIII regulaminu. Pod pojęciem „najlepiej notowany”, rozumie się Komitet 
Inwestycyjny, który w danym tygodniu inwestycyjnym uzyska najwyŜszy zysk od kapitału 
posiadanego w pierwszym dniu danego tygodnia inwestycyjnego. Rankingi będą przeliczane 
na podstawie wartości portfela poszczególnych komitetów zarejestrowanej o godz. 2:30 w 
nocy z piątku na sobotę i publikowane będą w soboty. Daty publikacji rankingów 
premiowanych to: 5, 12, 19, 26 maja 2012 roku oraz 2 i 9 czerwca. JeŜeli w terminie 20 dni 
od daty opublikowania informacji o zdobyciu nagród, uprawniony do odbioru nagrody 
Komitet Inwestycyjny nie wskaŜe Organizatorowi – Agora S.A. Oddział w Katowicach 
(Tychach), zgodnie z pkt VIII.3 regulaminu, właściwego rachunku bankowego, prawo do 
nagrody wygasa. 
9. Po zakończeniu 6-tygodniowego cyklu inwestycyjnego, w dniu 9 czerwca 2012 r., 
odrębnie dla kaŜdego województwa zostaną podsumowane wyniki i zostanie sporządzony 
ranking wszystkich Komitetów Inwestycyjnych, biorących udział w Konkursie w tym 
województwie. Listy najlepiej notowanych Komitetów Inwestycyjnych zostaną opublikowane 
na stronie internetowej wyborcza.biz/zkdk. 20 najlepiej notowanych Komitetów 
Inwestycyjnych w kaŜdym województwie zostanie zakwalifikowanych do udziału w 
półfinałach wojewódzkich. 
 

V. Druga tura Konkursu - Półfinały Wojewódzkie 
 
1. Półfinały Wojewódzkie Konkursu odbędą się w dniu 15 czerwca 2012 r. oddzielnie w 
kaŜdym z 16 województw wskazanych w pkt II.1. Dokładne miejsce, godzina rozpoczęcia 
oraz godzina stawienia się uczestników Półfinałów Wojewódzkich pod rygorem 
dyskwalifikacji, zostanie podana w dniu 8 czerwca 2012 r. na stronie internetowej 
wyborcza.biz/zkdk. Półfinał Wojewódzki w kaŜdym województwie rozpocznie w tym samym 
dniu się o tej samej godzinie. 
2. W Półfinałach Wojewódzkich weźmie udział 20 najlepiej notowanych Komitetów 
Inwestycyjnych z danego województwa, o których mowa w pkt. IV.9 regulaminu. 
3. W Półfinałach Wojewódzkich mogą brać udział wszyscy członkowie kaŜdego z 
Komitetów Inwestycyjnych lub ich przedstawiciele wybrani spośród członków danego 
Komitetu Inwestycyjnego. Skład osobowy reprezentacji danego Komitetu Inwestycyjnego nie 
moŜe ulec zmianie aŜ do zakończenia Półfinałów Wojewódzkich. 
4. Półfinały Wojewódzkie polegać będą na tym, iŜ wśród wskazanych w ppkt. 2 powyŜej 
niniejszego regulaminu Komitetów Inwestycyjnych zostanie przeprowadzony taki sam, 
pisemny test jednokrotnego wyboru z zakresu wiedzy ekonomicznej, w celu wyłonienia 
najlepszego Komitetu Inwestycyjnego. Wszyscy członkowie kaŜdego Komitetu 
Inwestycyjnego lub jego reprezentanci będą wypełniać wspólnie jeden arkusz testowy. 



Test, o którym mowa powyŜej, będzie trwał 45 minut i będzie składał się z 30 pytań o róŜnym 
stopniu trudności. Pytania będą dotyczyć zagadnień omawianych na stronie internetowej 
wyborcza.biz/zkdk oraz zagadnień związanych z ekonomią, a w szczególności finansami, 
bankowością, polityką monetarną, polityką fiskalną oraz rolą i zadaniami banku centralnego. 
Za kaŜdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe będzie przyznawana wirtualna premia 
finansowa. Wysokość premii zostanie podana podczas Półfinałów Wojewódzkich i moŜe być 
inna w kaŜdym województwie. Premia zostanie ustalona według wzoru: róŜnica między 
ostatecznym wynikiem finansowym 1. i 20. Komitetu Inwestycyjnego w danym 
województwie po ostatnim rankingu Konkursu, pomnoŜona przez 2 i podzielona przez liczbę 
pytań w teście. Otrzymane w ten sposób wirtualne premie pienięŜne zostaną doliczone do 
wartości środków pienięŜnych wypracowanych przez dany Komitet Inwestycyjny w ciągu 6-
tygodniowego cyklu inwestycyjnego pierwszej tury Konkursu. 
5. O ostatecznym miejscu danego Komitetu Inwestycyjnego w danym Półfinale 
Wojewódzkim Konkursu zadecyduje łączna suma: 

a) wirtualnych środków pienięŜnych wypracowanych przez dany Komitet 
Inwestycyjny w ciągu 6-tygodniowego cyklu inwestycyjnego oraz 
b) łącznej kwoty wirtualnych premii pienięŜnych przyznanych za udzielenie 
poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym. 

6. Zwycięzcą danego Półfinału Wojewódzkiego zostanie ten Komitet Inwestycyjny, 
który uzyska w swoim województwie najwyŜszą łączną sumę wirtualnych środków 
pienięŜnych. Zwycięzcą moŜe być tylko jeden Komitet Inwestycyjny. Komitet Inwestycyjny, 
który zwycięŜył w danym Półfinale Wojewódzkim, zostanie zakwalifikowany do III tury 
Konkursu – Finału Ogólnopolskiego. 
7. Dla trzech najlepszych Komitetów Inwestycyjnych i ich Opiekunów w kaŜdym 
Półfinale Wojewódzkim Organizator ufunduje nagrody finansowe. 
8. Do III tury Konkursu – Finału Ogólnopolskiego – zostaną zakwalifikowani zwycięzcy 
Półfinałów Wojewódzkich, po jednym Komitecie z kaŜdego województwa. Lista 16 
Komitetów Inwestycyjnych zakwalifikowanych do III tury zostanie opublikowana 15 czerwca 
2012 r. na stronie internetowej wyborcza.biz/zkdk. 
 

VI. Trzecia tura Konkursu - Finał Ogólnopolski 
 
1. Trzecia, finałowa tura Konkursu odbędzie się w Warszawie, w dniu 23 czerwca 2012 
r. Dokładne miejsce i godzina rozpoczęcia III tury Konkursu zostanie podana na stronie 
internetowej wyborcza.biz/zkdk najpóźniej w dniu 14 czerwca 2012 r. 
Trzecia tura Konkursu składać się będzie z quizu z zakresu wiedzy ekonomicznej. Pytania 
będą dotyczyć zagadnień omawianych na stronie internetowej wyborcza.biz/zkdk oraz 
zagadnień związanych z ekonomią, a w szczególności finansami, bankowością, polityką 
monetarną, polityką fiskalną oraz rolą i zadaniami banku centralnego. 
2. W ramach Finału Ogólnopolskiego nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie 
zwycięskiego Komitetu Inwestycyjnego. 
3. Szczegółowy regulamin III tury Konkursu zostanie podany do wiadomości 
uczestników najpóźniej w dniu 14 czerwca 2012 i będzie dostępny w na stronie internetowej 
wyborcza.biz/zkdk. 
 

VII. Nagrody 
 
1. Nagrodą tygodniową dla najlepiej notowanego Komitetu Inwestycyjnego w danym 
tygodniu Konkursu w rozumieniu pkt. IV.8, w danym województwie, będzie 200 zł (dwieście 
złotych) brutto do podziału pomiędzy członków Komitetu Inwestycyjnego. Nagrody 



tygodniowe będą wysyłane w formie przelewu na konto wskazane Organizatorowi – Agora 
S.A., zgodnie z pkt. VIII.3 regulaminu. 
2. W kaŜdym województwie, w ramach 6 tygodni inwestycyjnych przyznawana jest 
tylko jedna nagroda tygodniowa. W przypadku, gdy w danym rankingu, więcej niŜ jeden 
Komitet Inwestycyjny będzie tak samo notowany, nagroda tygodniowa moŜe nie zostać 
przyznana. 
3. Nagrodami za zwycięstwo w Półfinale Wojewódzkim będą: 

a) za zajęcie I miejsca: 
(i) dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 1500 zł 
(tysiąc pięćset złotych) brutto; 
(ii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 900 zł 
(dziewięćset złotych) brutto; 

b) za zajęcie II miejsca: 
(i)  dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 
1000 zł (tysiąc złotych) brutto; 
(ii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 700 zł 
(siedemset złotych) brutto; 

c) za zajęcie III miejsca: 
(i)  dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 
750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto;  
(ii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości 500 zł 
(pięćset złotych) brutto.  

d) za zajęcie miejsc IV-XX: 
nagrody rzeczowe dla członków Komitetu Inwestycyjnego i ich Opiekunów. 
4. Nagrodami za zwycięstwo w Finale Ogólnopolskim będą: 

a) za zajęcie I miejsca: 
(i)  dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto; 
(ii)  dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego: nagroda 
pienięŜna w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto; 
(iii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego – 3 000 zł (trzy tysiące złotych) brutto; 

b) za zajęcie II miejsca: 
(i)  dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna w wysokości łącznej 
5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto; 
(ii)  dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego – nagroda 
pienięŜna w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) brutto; 
(iii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego – 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto; 

c) za zajęcie III miejsca: 
(i)  dla członków Komitetu Inwestycyjnego: nagroda pienięŜna  
w wysokości łącznej 3000 zł (trzy tysiące złotych) brutto;  
(ii)  dla szkoły, której uczniami są członkowie Komitetu Inwestycyjnego: nagroda 
pienięŜna w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto;  
(iii)  dla Opiekuna Komitetu Inwestycyjnego – 1 000 zł (tysiąc złotych) brutto; 

d) dla wszystkich członków Komitetów Inwestycyjnych startujących w Finale 
Ogólnopolskim, które zajęły miejsca IV-XVI oraz Opiekunów tych Komitetów 
Inwestycyjnych: nagrody rzeczowe zarówno dla członków Komitetu Inwestycyjnego jak i dla 
Opiekunów tych Komitetów Inwestycyjnych. 
5. Dodatkową nagrodę o łącznej wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto– 
przewidziano dla najaktywniejszej szkoły spośród wszystkich szkół w 16 województwach, 
których Komitety Inwestycyjne biorą udział w Konkursie. Najaktywniejsza szkoła zostanie 



wyłoniona przed Półfinałami Wojewódzkimi. Zostanie nią szkoła, która uzyska najwyŜszy 
współczynnik obliczony wg wzoru: łączna liczba Komitetów Inwestycyjnych z danej szkoły, 
które brały aktywny udział w Konkursie, pomnoŜona przez średni wynik finansowy tych 
Komitetów Inwestycyjnych obliczony po 6 tygodniach inwestycyjnych Konkursu. W sytuacji 
gdy więcej niŜ jedna szkoła uzyska maksymalny współczynnik, o którym mowa w tym 
punkcie, nagroda zostanie rozdzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie takie 
szkoły. 
 

VIII. Zasady wypłaty i odbioru nagród 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości lub rodzaju nagród, a takŜe 
zmiany regulaminu w zakresie zasad przyznawania nagród, w sytuacji, gdy dwa lub więcej 
Komitetów Inwestycyjnych uzyska wynik uprawniający do tego samego miejsca w Konkursie 
(miejsce ex aequo), za zajęcie którego przysługuje dana nagroda. 
2. Wskazane w regulaminie kwoty nagród pienięŜnych stanowią kwoty brutto, które – w 
przypadku nagrodzonych osób fizycznych – podlegają pomniejszeniu o naleŜny podatek 
dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 7 i z zastrzeŜeniem art. 21 
ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 
176 z późn. zm.).  
3. Nagrody pienięŜne zdobyte w Konkursie, będą wypłacane w formie przelewu na 
rachunki bankowe wskazane Organizatorowi – Agora S.A na piśmie odpowiednio przez: 
- zwycięską szkołę, 
- Opiekuna, 
- Komitet Inwestycyjny, przy czym Komitet Inwestycyjny moŜe wskazać jeden lub więcej 
rachunków bankowych. W przypadku wskazania więcej niŜ jednego rachunku, naleŜy 
wskazać, w jakich częściach kwota nagrody powinna zostać przelana na poszczególne 
rachunki. Pismo Komitetu Inwestycyjnego, zawierające wskazanie rachunku lub rachunków 
bankowych, powinno zostać podpisane przez wszystkich uczniów – członków danego 
Komitetu Inwestycyjnego. JeŜeli w skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi uczeń lub 
uczniowie, którzy na dzień sporządzenia pisma nie ukończyli 13 lat, pismo powinien podpisać 
w imieniu tego ucznia (uczniów) przedstawiciel ustawowy (rodzic lub prawny opiekun). 
4. Dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego naleŜnego od wygranych, Organizator 
przyjmuje, Ŝe nagroda dla Komitetu Inwestycyjnego przypada dla poszczególnych jego 
członków w częściach równych. W przypadku innego podziału nagrody, wszyscy członkowie 
danego Komitetu Inwestycyjnego są zobowiązani złoŜyć pisemne oświadczenie, w którym 
wskazany zostanie sposób podziału nagrody, nie później niŜ w dniu wskazania rachunku 
bankowego, na który ma nastąpić przelew nagrody. JeŜeli w skład Komitetu Inwestycyjnego 
wchodzi uczeń lub uczniowie, którzy na dzień sporządzenia oświadczenia nie ukończyli 13 
lat, oświadczenie powinien podpisać w imieniu tego ucznia (uczniów) przedstawiciel 
ustawowy (rodzic lub prawny opiekun). 
5. Nagrody rzeczowe zdobyte w Konkursie zostaną przekazane członkom Komitetu 
Inwestycyjnego i Opiekunowi bezpośrednio podczas Półfinału Wojewódzkiego i Finału 
Ogólnopolskiego. 
6. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub 
zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby dotyczące zamiany nagrody na inną lub wypłaty 
równowartości nagrody w gotówce nie będą rozpatrywane. 
7. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn dana nagroda nie zostanie odebrana 
przez nagrodzonego, przyznanie tej nagrody innym uczestnikom Konkursu, w szczególności 
tym, którzy zajęli następne miejsce w Konkursie jest niedopuszczalne. 



8. JeŜeli w terminie 20 dni od daty opublikowania informacji o zdobyciu nagród, 
uprawniony do odbioru nagrody nie wskaŜe właściwego rachunku bankowego, lub nie 
dokona innej czynności koniecznej do przekazania mu nagrody, prawo do nagrody wygasa. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 
1. Wszelkie decyzje dotyczące Konkursu, w szczególności w zakresie wyłonienia 
zwycięzców w poszczególnych turach i etapach, jak i w całości Konkursu podejmuje jury. 
2. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem oraz w przypadku 
wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający 
naleŜy do jury. 
3. W skład jury Konkursu wchodzą: Magdalena Wójcik – koordynator Konkursu, Marcin 
Staniewicz - naczelnik Wydziału Edukacji Departamentu Edukacji i Wydawnictw 
Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Kaczmar – dyrektor Fundacji Bankowej im. 
Leopolda Kronenberga oraz Zbigniew Modrzewski – prezes zarządu Fundacji MłodzieŜowej 
Przedsiębiorczości. Skład jury moŜe ulec zmianie, na mocy decyzji Organizatora. 
4. ZastrzeŜenia Komitetów Inwestycyjnych, biorących udział w Konkursie, związane z 
jego przebiegiem, winny być zgłaszane: 

a) w ciągu 6 tygodni inwestycyjnych - na piśmie osobiście lub wysłane listem 
poleconym (decyduje data stempla pocztowego), w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia 
wyników Konkursu, na adres: Gazeta Wyborcza oddział Katowice, ul. Towarowa 4, 43-
100 Tychy z dopiskiem „Z klasy do kasy”; 
b) podczas Półfinałów Wojewódzkich (test pisemny) – ustnie, bezpośrednio po 
zakończeniu części pisemnej, z tym, Ŝe ustne zgłoszenie naleŜy potwierdzić najpóźniej 
w następnym dniu na piśmie i dostarczyć je w tym dniu osobiście lub listem poleconym 
(decyduje data stempla pocztowego) do siedziby redakcji Gazety Wyborczej (Gazeta 
Wyborcza oddział Katowice, ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy); 
c) w III turze Konkursu – ustnie, bezpośrednio po zakończeniu Finału 
Ogólnopolskiego z tym, Ŝe ustne zgłoszenie naleŜy potwierdzić na piśmie najpóźniej w 
następnym dniu i dostarczyć je w tym dniu osobiście lub listem poleconym (decyduje 
data stempla pocztowego) do siedziby redakcji Gazety Wyborczej (Gazeta Wyborcza 
oddział Katowice, ul. Towarowa 4, 43-100 Tychy).  

Po upływie powyŜszych terminów, zastrzeŜenia nie będą rozpatrywane. 
5. Jury rozpatrzy zastrzeŜenie: 
-  złoŜone na piśmie – w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania; osoba zgłaszająca 
zastrzeŜenie otrzyma odpowiedź na piśmie na adres podany w zastrzeŜeniu lub, na jej 
wniosek, w innej formie. 
-  złoŜone ustnie, z pisemnym potwierdzeniem – w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
pisemnego potwierdzenia zastrzeŜenia; osoba zgłaszająca zastrzeŜenie otrzyma odpowiedź na 
piśmie na adres podany w zastrzeŜeniu. 
Za termin pisemnej odpowiedzi uwaŜa się datę stempla pocztowego przesyłki z odpowiedzią. 
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 
Konkursu, wyłonienia zwycięzców, publicznego informowania o udziale w Konkursie 
poszczególnych osób oraz w celu zrealizowania prawa do nagrody, a takŜe informowania o 
kolejnych edycjach Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Administratorem danych osobowych jest kaŜdy z Organizatorów jako niezaleŜny 
od pozostałych Organizatorów administrator danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą 
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemoŜliwia udział w Konkursie. 



7. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie katowickiego oddziału Agory oraz na 
stronie internetowej wyborcza.biz/zkdk W przypadku jakichkolwiek rozbieŜności w treści 
regulaminu dostępnego w Oddziale oraz na stronie internetowej, rozstrzygające znaczenie ma 
wersja umieszczona na stronie internetowej wyborcza.biz/zkdk. 
8. Organizator zastrzega sobie moŜliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 


