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REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA i UDZIAŁU W PROJEKCIE

„ABC-Ekonomii” 

Regulaminu określa warunki uczestnictwa w projekcie „ABC-Ekonomii”, zwanego dalej projektem, zasa-
dy przystąpienia, zasady organizacyjne, zasady uczestnictwa w projekcie, zasady monitoringu i zasady 
rezygnacji  z uczestnictwa w projekcie oraz postanowienia końcowe.

§ 1 Informacje o możliwości udziału  projekcie

1. Projekt skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych (I etap edukacyjny) 
oraz instytucji, które w celach statutowych mają wymienioną działalność edukacyjną (np. świetlice 
środowiskowe, domy kultury, biblioteki itp.).

2. Informacje o realizowanym projekcie, możliwości przystąpienia i warunkach w nim udziału prze-
kazywane są na stronie internetowej www.abc-ekonomii.edu.pl oraz fanpage’u projektu na Fa-
cebooku.

3. Placówki, które chcą przystąpić lub przystąpiły do projektu zobowiązane są przekazać o nim 
informacje:

a) na spotkaniu dyrektora placówki z rodzicami/opiekunkami prawnymi dzieci uczęszczającymi 
do tejże,
b) za pośrednictwem strony www.

§ 2 Warunki przystąpienia do projektu

1. Projekt skierowany jest do następujących jego uczestników:
a) dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli,
b) dzieci w wieku 7-10 lat uczęszczających do klas I-III w szkole podstawowej,
c) dzieci w wieku 5-10 lat uczęszczających na zajęcia w instytucjach, które w celach statuto-
wych mają działalność edukacyjną (np. świetlice środowiskowe, domy kultury, biblioteki itp.).

2. Wiek uczestników mierzony jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

§ 3 Kryteria przystąpienia do projektu

1. Rejestracja poprzez wysłanie zgłoszenie przez stronę www.abc-ekonomii.edu.pl jest obligato-
ryjna dla osób deklarujących udział w projekcie.

2. Placówka chcąca przystąpić do projektu zobowiązana jest uzupełnić i odesłać e-formularz, któ-
ry otrzyma niezwłocznie po przesłaniu zgłoszenia na stronie www projektu.

3. Wysłanie e-formularza zgłaszającego placówkę do udziału w projekcie leży po stronie: dyrek-
torów przedszkoli/ szkół podstawowych/ instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną lub 
koordynatorów projektu z ramienia w/w placówki.

4. Kwalifikacji uczestników do udziału w projekcie dokonują: dyrektorzy przedszkoli/szkół podsta-
wowych/ instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną lub koordynatorzy projektu z ramie-
nia w/w placówki.
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5. W przypadku braków lub nieścisłości w e-formularzu zgłoszeniowym autorzy projektu będą 
zwracać się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do koordynatorów projektu 
w placówce z prośbą o ich niezwłoczne uzupełnienie.

§ 4 Formy wsparcia i zasady organizacyjne

1. Każda placówka przystępująca do projektu otrzymuje zestaw książek „ABC ekonomii, czyli 
pierwsze kroki w świecie finansów” i pakiet materiałów edukacyjnych:

a) przedszkole:
- nauczyciel: teczkę z książką, plikiem PDF z12 scenariuszami oraz zestawem infografik, 
- każdy uczestnik: teczkę na karty pracy, po zakończeniu 12 zajeć - dyplom i gadżet.

b) szkoła podstawowa (I etap edukacyjny):
- biblioteka: 25 szt. książek (do wypożyczania na warsztaty),
- nauczyciel: teczkę z książką, plikiem PDF z12 scenariuszami oraz zestawem infografik, 
- każdy uczestnik: : teczkę na karty pracy, po zakończeniu 12 zajeć - dyplom i gadżet.

c) instytucja zajmująca się działalnością edukacyjną:
- wychowawca: teczkę z książką, plikiem PDF z12 scenariuszami oraz zestawem infografik, 
- każdy uczestnik: teczkę na karty pracy, po zakończeniu 12 zajeć - dyplom i gadżet.

2. Każda placówka, biorąca udział w projekcie, otrzyma po jego zakończeniu: dyplom dla każdego 
uczestnika, podziękowanie dla koordynatora i nauczycieli prowadzących warsztaty, dyplom dla 
placówki.

3. Projekt finansowany jest przez ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp. k.

4. Projekt może być współfinansowany przez sponsora (np. placówkę oświatową, radę rodziców, 
organ prowadzący, przedsiębiorstwo).

5. W ramach współfinansowania projektu, sponsor może zakupić do wybranej placówki:

a) zestaw książek „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” (koszt 20 zł netto/
szt.), z czego 4,00 zł od każdej książki przekazywana jest na rzecz UNICEF Polska,
b) zestaw gadżetów - przypinka, kredki i karty do gry „Piotruś” (koszt zestawu 10 zł netto/os.).

6. W ramach współfinansowania projektu sponsor ma zagwarantowane:

a) umieszczenie naklejki z logotypem na książkach i/lub umieszczenie naklejki z logotypem na 
materiałach promocyjnych,
b) umieszczenie logotypu sponsora w zakładce „Partnerzy” na stronie www.abc-ekonomii.edu.
pl,
c) wsparcie metodyczne i dydaktyczne ze strony autorów projektu,
d) bieżące informacje odnośnie przebiegu projektu i zasięgu oddziaływania.

§ 5 Zasady uczestnictwa w projekcie i obowiązki uczestników

1. Zadaniem dyrektora placówki jest wyznaczenie nauczyciela - koordynatora, który będzie kon-
taktował się z autorami projektu.

2. Dyrektor placówki/ koordynator wyznacza nauczycieli, którzy w ramach prowadzonych przez 
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siebie zajęć dydaktycznych lub na zajęciach dodatkowych (np. zajęcia świetlicowe, lekcje biblio-
teczne czy kółko zainteresowań) będą realizowali warsztaty projektowe.

3. Placówki biorące udział w projekcie, nie są ograniczone żadnymi ramami czasowymi ani terminami. 

4. Koordynator wraz z nauczycielami ustala, który okres w roku szkolnym i jaka częstotliwość zajęć 
będą najkorzystniejsze na realizację projektu w danej grupie.

5. Projekt nie zakłada przygotowania sprawozdania po zakończeniu projektu. 

6. Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymują kartę ewaluacji, za pomocą której oceniają zajęcia, 
podobnie nauczyciel. 

7. Koordynator projektu po jego zakończeniu otrzymuje do wypełnienia kartę ewaluacji, w której 
dokonuje oceny całego projektu. 

8. Po zakończeniu projektu chętne przedszkola i szkoły przesyłają na adres firmy ABC-Czepczyński 
wypełnione karty ewaluacji. Wypełnienie i przesłanie kart ewaluacji nie jest obligatoryjne, jednak 
będzie stanowić dla twórców projektu cenną pomoc przy jego udoskonalaniu przed rozpoczęciem 
drugiej edycji „ABC-Ekonomii”.

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez placówkę dyrektor/koordynator zobowią-
zany jest możliwie jak najszybciej poinformować o tym fakcie telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

2. Placówka rezygnująca z udziału w projekcie nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji 
prawnych ani finansowych.

3. Rezygnacja z udziału w projekcie nie wiąże się z koniecznością zwrotu otrzymanych zestawów 
książek, materiałów edukacyjnych i gadżetów.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został opracowany przez koordynatorów projektu – Żanetę Kupczyk i Damiana Kup-
czyka i wprowadzony przez nich jako obowiązujący.

2. Wersja Regulaminu z dnia 20 listopada 2018 r.

3. Autorzy projektu zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny na stronie www.abc-ekonomii.edu.pl oraz jako załącznik do materia-
łów edukacyjnych przesyłanych do placówek, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.

5. Placówki biorące udział w projekcie zobowiązane są udostępnić Regulamin na swojej stronie 
www i/lub na tablicy informacyjnej na terenie placówki.



W przypadku jakichkolwiek pytań na temat projektu lub regulaminu,  

prosimy o kontakt z koordynatorami :

Damian Kupczyk
mail: damian.kupczyk@abc-czepczynski.pl

tel: +48 885 836 042

Żaneta Kupczyk
mail: zaneta.kupczyk@abc-czepczynski.pl

tel: +48 695 694 072


