BankVelem PénzOkos Kupa
Tisztelt Pedagógus!
Örömmel ajánljuk figyelmébe a BankVelem PénzOkos Kupát, amely egy évente
megrendezésre kerülő országos pénzügyi tudásverseny általános iskolások számára
értékes nyereményekkel.
Nagyon fontos cél, hogy a felnövekvő generációk már tudatosan kezeljék
pénzügyeiket, tájékozottabbak legyenek, gazdálkodjanak, ezzel gyarapodjanak. A
BankVelem program keretében az általános iskolás korú diákok az alapvető
pénzügyi, banki ismereteket játékos formában, de valós környezetben sajátíthatják
el. A program nélkülözhetetlen segítői Önök, akik tantervi munkájukon túl is teljes
odaadással segítik a gyermekek ilyen jellegű oktatását. Bízunk benne, hogy a
PontVelem és Pénziránytű Alapítvány által életre hívott BankVelem PénzOkos
Kupával, a résztvevő iskolák diákjai nemcsak PénzOkos gyermekek lesznek, de egy jó
vetélkedő mellett, tudással és értékes nyereménnyel is gazdagodhatnak.
Ebben kérjük az Ön segítségét is!
Hozzanak létre 3 fős csapatokat és vegyenek részt a 7 fordulós pénzügyi
tudásversenyen!
A verseny első 4 on-line fordulóját bármikor ki lehet kitölteni a megjelenésüktől kedve
a verseny zárásáig. Egyetlen kötött forduló van, a pénz7 forduló, amely esetén a
kérdések megválaszolására egy 60 perces időablak áll rendelkezésre. A forduló
lezárulta után legkésőbb 1 órával a honlapon elérhetővé válnak a helyes válaszok. A
forduló hivatalos eredménylistája az eredmények értékelése és ellenőrzése után
legkésőbb a fordulót követő 5. napon lesz elérhető a honlapon.
Regisztrációs időszak:
Regisztrálni 2017. december végétől, az 5. fordulóig, azaz 2018. március 7-ig lehet.
Fordulók:


1. on-line forduló megjelenése:

2018. január 10. szerda (kitöltés folyamatosan lehetséges, 2018. 03. 07-ig)


2. on-line forduló megjelenése:

2018. január 24. szerda (kitöltés folyamatosan lehetséges, 2018. 03. 07-ig)


3. on-line forduló megjelenése:

2018. február 07. szerda (kitöltés folyamatosan lehetséges, 2018. 03. 07-ig)


4. on-line forduló megjelenése:

2018. február 21. szerda (kitöltés folyamatosan lehetséges, 2018. 03. 07-ig)



5. on-line forduló megjelenése:

2018. március 07. szerda 12:00-től - 13:00 óráig tart.
Az 5. online fordulót a Pénz7 során bonyolítjuk le, amelynek témája a Pénz7
legfontosabb üzenete (hitel) lesz. Ezen a fordulón külön ajándékokat sorsolunk majd
a kitöltő diákok között. A legjobb kitöltők közül 5 diák ellátogathat majd a
Készpénzlogisztikai Központba.


A regionális döntő, 3 helyszínen, helyszínenként 9 csapattal, 2018. április 06-án
(szerda), 14:00 órától 17:00 óráig tart. A regionális döntő helyszíne a verseny
honlapján lesz meghirdetve az 5. on-line forduló után, az eredmények
összesítését követően.



Az országos döntő 2018. május 04-én (szerda), 14:00 órától 17:00 óráig tart,
ahol a legjobb 9 csapat mérheti össze tudását. A döntő helyszíne a verseny
honlapján lesz meghirdetve a regionális döntő után, az eredmények
összesítését követően.

A döntőn résztvevő csapatok minden tagja díjazva lesz. Az első három csapat
iskolája értékes díjazásban részesül.
A döntőbe jutott csapatok közül a döntőben nyújtott teljesítmény és eredmény
alapján kerülnek ki a díjazottak.
A döntő minden résztvevő diákja és a felkészítő tanárok tárgyi ajándékot kapnak.
Az első három helyezett csapat kupát és a csapat minden tagja érmét nyer.
Csak ennyit kell tenni:
Mindenek előtt, a diákok tájékozódjanak a pénzügyekkel kapcsolatos támákban,
ebben kérjük az Ön támogatását is!
Az első két forduló, online megmérettetés lesz, egy-egy előre magadott időpontban
kell majd megválaszolni a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos kérdéseket. A döntőbe
jutott 9 csapat méri össze a tudását.




Regisztrálják a nevező csapatokat a www.penzokoskupa.hu oldalon! Az
online fordulók kitöltéséért a PontVelem Okos Programba regisztrált diákoknak
a helyes válaszoktól függően Okospont jóváírás jár. Az OkosPont jóváírás csak
abban az esetben történhet meg, amennyiben a csapat regisztráció során, a
diákok ugyanazzal az
e-mail
címmel
regisztrálnak, amellyel a
www.pontvelem.hu oldalon is regisztráltak a programba. Amennyiben más email címet adnak meg a regisztráció során, nem kerül jóváírás a
PontSzámlára, mivel nem működött a diák beazonosítása.
Felkészülés: A versenyre a „Küldetések a pénz világában” című pénzügyi
általános iskolai tankönyvből lehet felkészülni, amely online is elérhető a
http://penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a
%20penz%20vilagaban%20tankonyv.pdf linken.



A csapatok töltsék ki mindegyik online fordulót!
Fontos! Az 5. online forduló 2018. március 7. (szerda) 12:00-től 13:00 óráig tart.
A feladat megnyitását követően, összesen 60 perc lesz megválaszolni a
kérdéseket!
Az aktuális eredményt a weboldalon található toplistán lehet nyomon követni.



Vegyenek részt a rangadón és nyerjenek! A PénzOkos Kupa az Önöké is lehet!




További információkat a www.penzokoskupa.hu
talál.

oldalon található szabályzatban

