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Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Podatkach w związku sytuacją
epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19
zmienia Regulamin IX Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
Niniejszy regulamin dotyczy zakończenia
II etapu IX Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach
i skierowany jest do już zakwalifikowanych uczniów z I etapu Konkursu.

1. Konkurs na etapie wojewódzkim będzie przeprowadzony przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość i odbędzie
się w formie testu.
2. Konkurs na etapie wojewódzkim przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:
a) Komitet Organizacyjny Konkursu,
Komisja Konkursowa może działać w składzie rozszerzonym o:
b) 1 członka – doradcę podatkowego,
c) 1 członka – Przedstawiciela Kuratorium Oświaty,
3. Organizator opracowuje arkusz pytań testowych do etapu II na podstawie własnych
propozycji.
4. Członkowie Komitetu Organizacyjnego odpowiadają za poziom merytoryczny Konkursu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest siedziba Organizatora.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz
przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
8. Zdjęcia uczestnika lub uczestników Konkursu mogą być publikowane na stronach internetowych
Organizatora lub przekazane innym podmiotom w celu promocji Konkursu. Uczestnicy Konkursu
wyrażają zgodę na publikację zdjęć i nie wymagane są dodatkowe formalności związane ze
zgodą przedstawicieli prawnych nieletnich uczestników Konkursu. W stosunku do osób
nieletnich brak pisemnego sprzeciwu opiekuna prawnego uznaje się za wyrażenie zgody na
zamieszczenie wizerunku.
9. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia i nazwiska na liście
zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub cofnięcie
zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w Konkursie.
10. II etap polega na przeprowadzeniu zamkniętego testu wielokrotnego wyboru, który trwa 20
minut i składa się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
11. Oceny testów dokonują członkowie Komisji na podstawie zasad opracowanych przez Komitet
Organizacyjny Konkursu.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu II etapu, a także poprzez
opublikowanie ich na stronie Organizatora.
13. Nagrody zapewniają Organizatorzy.

14. Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy.
15. Szkoły oraz nauczyciele opiekunowie uczestników II etapu otrzymują dyplomy.
16. Laureaci Konkursu są obowiązani zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej
nagrody, jeżeli jej wartość jest równa lub przekracza 2000,00 zł (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie później niż w dniu
wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody.
17. Laureaci Konkursu odbierają nagrody osobiście w siedzibie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby
Doradców Podatkowych.
18. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu laureatów związanych z odebraniem nagród.

Załącznik nr 1
HARMONOGRAM

1. Przesłanie informacji do szkół o kontynuacji II etapu – finału wojewódzkiego IX Pomorskiego
Konkursu Wiedzy o Podatkach w terminie do dnia 11.03.2021 r.,

2. Przesłanie kart zgłoszenia udziału ucznia w Konkursie oraz oświadczeń dotyczących
pełnoletniego bądź niepełnoletniego uczestnika IX Pomorskiego Konkursu Wiedzy
o Podatkach do Organizatora w terminie do dnia 18.03.2021 r., na adres e-mailowy
biuro@kidp.pomorze.pl lub pomorski@kidp.pl

3. Etap II Konkursu odbędzie się dnia 24.03.2021 r., o godzinie 10:00 przy wykorzystaniu
platformy Quizizz.com z jednoczesnym spotkaniem w MS Teams.

4. W dniach 19-23.03.2021 r. uczestnicy Konkursu otrzymają link do logowania się do
platformy na adres e-mailowy wskazany w przesłanej do Organizatora karcie zgłoszenia.

