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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  
З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗВО  

«FINTEENS: ПОКОЛІННЯ ФІНАНСОВО НЕЗАЛЕЖНИХ» 

 

I. Загальні правила 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 
конкурсу з фінансової грамотності для студентів ЗВО «FinTeens: 
покоління фінансово незалежних» (надалі «Конкурс»).. 

1.2. Організатори конкурсу – експертна організація Центр 
«Розвиток КСВ» та UKRSIBBANK BNP Paribas Group (надалі 
«Організатори»). 

1.3. Конкурс проводиться для підвищення інтересу молоді до теми 
фінансової грамотності та залучення студентів до розробки 
інноваційних матеріалів для батьків з навчання фінансовій грамотності 
дітей.  

1.4. Основними завданнями конкурсу є: 

- підвищення інтересу молоді до теми фінансової грамотності та 
банківських інструментів;  

- заохочення проактивної і талановитої молоді, яка прагне 
розвиватися у фінансовій сфері; 

- розробка корисних, оригінальних та інноваційних матеріалів для 
роботи батьків зі своїми дітьми на тему фінансової грамотності; 

1.5. Конкурс є відкритим і безкоштовним для всіх Учасників. 

1.6. Контактна особа Організаторів: Тарас Деркач, td@csr-
ukraine.org, (044) 292 02 48. 

 

II. Учасники Конкурсу 
2.1. В Конкурсі можуть брати участь студенти ЗВО очної та заочної 

форми навчання, усіх спеціальностей та курсів. 

2.2. Для участі у Конкурсі, студенти повинні сформувати свою 
команду. Кількість учасників у команді – 6 осіб (надалі «Команда»). 

2.4. Максимальна кількість Команд, що можуть бути відібрані для 
участі в Конкурсі – до 10.  

 

IІI. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проходить у п’ять етапів: 

• I. Реєстраційний (4 – 19 березня 2020 року). Анонсування із 
запрошенням до участі через ЗВО та медіа-партнерів. Прийом 
реєстраційних заявок команд-учасниць,  
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• II. Відбірковий (19 – 23 березня 2020 року). Оцінка 
реєстраційних заявок. Розсилка підтверджень про участь 10 
командам. 

• III. Відкриття конкурсу (31 березня 2020 року). Захід у 
головному відділенні банку (м. Київ), де відбудеться знайомство 
з менеджментом банку, з роботою компанії та оголошення 
завдання конкурсу. Кожній команді призначається ментор серед 
співробітників. 

• IV. Вирішення завдань (31 березня – 23 квітня 2020 року). 
Протягом місяця команди розробляють свої рішення із 
залученням співробітників банку в якості менторів. 

• V. Фінал конкурсу (23 квітня 2020). Підсумковий захід у Києві, 
де учасники презентують свої розробки. Найбільш креативні 
отримають корисні призи від Організаторів, а переможці – 
можливість поїхати в освітній тур до BNP Paribas в одну з країн 
Європи. 

3.2. Для участі в конкурсі Командам необхідно до 19 березня 2020 
року включно заповнити реєстраційну форму на сторінці – 
careerhub.in.ua/ukrsibbank-contest 

3.3. Надіслані Реєстраційні форми будуть відібрані 
Організаторами на відповідність розділам цього Положення. 

3.4. Організатори не компенсують Командам транспортні витрати. 

 
IV. Вимоги та критерії відбору до участі в конкурсі 

4.1. Реєстраційна форма Команди повинна бути заповнена онлайн 
та надіслана Організаторам у вказаний термін.  

4.2. Відповіді у Реєстраційній формі Команди повинні чітко  
відповідати тематиці конкурсу та відповідати таким питанням: 

- прізвище, ім'я та по батькові лідера/ки команди; 
- вік лідера/ки; 
- контактний номер телефону лідера/ки; 
- контактний e-mail лідера/ки; 
- прізвище, ім'я, по батькові та вік інших учасників команди; 
- регіон проживання; 
- населений пункт; 
- назва закладу освіти; 
- факультет, спеціальність, курс; 
- опис мотивації команди до участі у цьому конкурсі 
- опис ідей, які команда хоче реалізувати в рамках конкурсу. 

4.3. Реєстраційні форми, що оформлені з порушенням 
вищевказаних вимог, а також надіслані після встановленого терміну, до 
участі в конкурсі не допускаються. 

http://careerhub.in.ua/ukrsibbank-contest/
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4.4. Оцінка Команди ведеться за наступними критеріями: 

• відповідність учасника вимогам Положення цього Конкурсу; 

• відповідність мотивації учасника завданням конкурсу, її якість та 
актуальність; 

• наявність в команди можливості бути присутнім на вступному та 
заключному заходах Конкурсу. 

4.5. Учасники Команд несуть персональну відповідальність за 
дотримання вимог чинного законодавства України під час заповнення 
Реєстраційної форми. 

4.6. Учасники Команд погоджуються, що Організатори мають 
право в подальшому використовувати інформацію, відео\фото 
матеріали та розроблені рішення, отримані під час конкурсу в своїх 
статутних і освітніх цілях  та\або медіа . 

4.7. Реєстраційні форми, які не відповідають вимогам Конкурсу, не 
допускаються до розгляду Організаторами. Організатори будуть 
вважати їх такими у відповідності до наступних критеріїв: 

1) реєстраційна Форма заповнена не повністю; 

2) учасник (хтось з членів команди) не відповідає заявленим 
критеріям для участі у Конкурсі; 

3) відповіді у Реєстраційній формі не відповідають тематиці 
Конкурсу; 

4) реєстраційна форма надіслана після закінчення терміну подачі; 

5) реєстраційна форма містить дискримінаційні моменти і 
ненормативну лексику або порушує Законодавство України. 

 

V. Оцінка та нагородження переможців Конкурсу: 

5.1. Конкурсні роботи повинні бути у вигляді матеріалів для роботи 
батьків зі своїми дітьми-підлітками на тему фінансової грамотності. 
Формат рішень не обмежується, це можуть бути блокноти, посібники, 
комікси, ігри, відео-ролики та курси, додатки тощо. При цьому матеріали 
мають відповідати критеріям: 

- носити практичний характер і бути доступними для 
використання батьками та вчителями у роботі з підлітками; 

- відповідати ключовим темам фінансової грамотності: основні 
поняття фінансової сфери, планування витрат і сімейний 
бюджет, кишенькові гроші, заощадження, кредити, великі 
покупки, шахрайство тощо; 

- включати до матеріалів посилання на клієнтські інструменти 
банку UKRSIBBANK BNP Paribas Group. 
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5.2. Журі Конкурсу визначають Організатори. 

5.3. Журі обирає переможців на основі презентацій на фінальному 
заході відповідно до критеріїв: практичності, орієнтації на потреби 
підлітків, оригінальності та інноваційності. Команда з найвищою 
загальною кількістю балів від журі буде визнана переможницею. 
Організатори залишають за собою право щодо призначення додаткових 
номінацій на перемогу у ході проведення Конкурсу.  

5.4. Усі Команди-учасниці Конкурсу отримають Сертифікати про 
участь в Конкурсі, а Команда-переможниця отримає Дипломи 
переможця. 

5.5. Фіналісти, що займуть призові місця отримають сувеніри від 
організаторів, а команда-переможець буде запрошена в освітній тур до 
офісу BNP Paribas в одну з країн Європи. До поїздки будуть запрошені 
лише ті члени команди, які брали участь у фінальній презентації.  

VI. Додаткові умови Положення 

6.1. Всі спори, що виникають в рамках проведення конкурсу 
відповідно до цього Положення, вирішуються шляхом переговорів між 
Організаторами і Командами. 

6.2. Організатори залишають за собою право вносити зміни у 
правила в разі виникнення необхідності. При прийнятті змін 
організатори будуть керуватися принципами етичності, законності та 
рівності для всіх учасників. Організатори зобов'язані повідомити всіх 
учасників про зміни протягом трьох днів через електронного листа на 
вказану в заявці Команди адресу і публікацію повідомлення на сайті 
Організатора careerhub.in.ua. 

6.3. Положення про конкурс вступає в силу з моменту його 
опублікування на сайті careerhub.in.ua. 

6.4. Положення складено українською мовою. 

 

VII. Збір та обробка персональних даних учасників 

7.1. Організатори є власниками персональних даних всіх 
Учасників, зібраних в рамках конкурсу. 

7.2. Кожен учасник конкурсу своєю участю підтверджує, що надає 
свою згоду Організаторам на збір, обробку, розповсюдження та/або 
передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, 
зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України 
«Про захист персональних даних». Всі дані, надані Учасниками, будуть 

оброблятися виключно з метою реалізації конкурсу та виконання вимог 
законодавства України. 

7.3. Члени Команд мають право на доступ до своїх персональних 
даних, внесення змін до персональних даних та їх видалення шляхом 
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направлення відповідної письмової вимоги Організаторам, на 
електронну адресу td@csr-ukraine.org 

7.4. Персональні дані членів Команд зберігаються до моменту 
направлення письмової вимоги щодо їх видалення. 

7.5. У разі отримання від членів Команд письмової вимоги щодо 
видалення його/її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та 
обробку його/її персональних даних, така особа не допускається до 
подальшої участі у Конкурсі. 

7.6. Обробка персональних даних включає в себе збір 
персональних даних під час подання Командами Реєстраційної заявки, 
та передбачає здійснення наступних дій: збирання, збереження, 
обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує 
захист персональних даних, наданих кожним членом Команди, від 
незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного 
законодавства України. Організатор має право передавати персональні 
дані учасників третім особам з метою виконання умов цього положення, 
та з метою організації і здійснення діяльності, пов’язаної з проведенням 
конкурсу. Учасники погоджуються з тим, що Організатор не 
зобов’язаний повідомляти Учасникам про таких третіх осіб, в тому числі 
за межами території України з дотриманням норм чинного 
законодавства. 

7.7. Реєструючись на участь у Конкурсі, Учасники дозволяють 
Організаторам використовувати відео, фото, інформацію, і/або аудіо-
записи, що стосуватимуться їхньої участі в Конкурсі. 
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