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Organizatorem testu jest Bank Pekao SA I Oddział w Kutnie, ul. 29-go Listopada 15.
Tematem testu są zagadnienia z obszaru bankowości mobilnej.
W teście mogą uczestniczyć uczniowie szkół zaproszonych przez organizatora. W teście mogą uczestniczyć
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego i powiatu łęczyckiego.
Organizator zaprasza uczniów do testu za pośrednictwem Dyrektorów poszczególnych szkół.
Dyrektor szkoły wskazuje przedstawiciela szkoły, który zgłasza i potwierdza organizatorowi w terminie do
13.05.2015 r. przystąpienie uczniów do testu.
Maksymalna ilość uczniów przystępujących z danej szkoły do testu to 10 osób.
Test jest jednoetapowy.
Test będzie przeprowadzony w szkołach w terminie i miejscu uzgodnionym z Dyrektorem szkoły w terminie
do 12.06.2015 r.
Pytania do testu przygotowuje komisja testowa złożona z pracowników organizatora.
Na potrzeby testu organizator powołuje komisję testową. W skład 3 osobowej komisji wchodzą pracownicy
organizatora, w tym Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA w Kutnie. Komisja testowa odpowiada za
przygotowanie pytań do testu, wydruki testu, sprawdzenie testów, ogłoszenie wyników, rozstrzygnięcie
reklamacji uczestników. Decyzje komisji testowej są ostateczne.
Testy do szkół dostarcza i odbiera przedstawiciel organizatora. Test będzie składać się z 15 pytań (test
wielokrotnego wyboru) i pisemnej propozycji hasła promującego bankowość mobilną.
Test będzie trwać maksymalnie 20 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uzyskuje się 1 punkt,
za błędną odpowiedź lub za brak odpowiedzi 0 punktów. Na arkuszu testu należy wpisać imię i nazwisko
uczestnika, wiek, nazwę szkoły, numer telefonu komórkowego oraz hasło reklamowe.
Uczniowie rozwiązują test w obecności przedstawiciela organizatora oraz opiekuna ze strony szkoły.
Wyniki testu będą ogłoszone przez komisję testową do 16.06.2015 r.. Będą to dwa rankingi: indywidualny
dla wszystkich uczniów ze wszystkich szkół oraz indywidualny dla uczniów w poszczególnych szkołach.
Indywidualne wyniki testu będą przesłane SMSem na nr telefonu uczestnika.
O kolejności uczestników w rankingu indywidualnym będzie decydować w pierwszej kolejności najwyższa
liczba zdobytych punktów, a następnie ocena pomysłu na hasło promocyjne. Oceny pomysłu na hasło
dokonuje komisja testowa.
Uczestnicy testu (uczniowie, osoby do kontaktu ze strony szkoły, dyrektorzy szkół) akceptują warunki
regulaminu testu i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników testu
indywidualnego. Informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych będzie umieszczona na druku
testu.

17) Nagrody i upominki
- każdy uczestnik testu (uczniowie, nauczyciele-opiekunowie ze szkół) otrzymają drobny upominek,
- uczeń z najlepszym wynikiem z testu w każdej ze szkół otrzyma dodatkowo nagrodę - kubek termiczny,
- uczeń z najlepszym wynikiem z testu spośród wszystkich uczestników ze wszystkich szkół otrzyma torbę na
ramię z logo Banku Pekao SA oraz pendrive.

18) Wręczenie nagród indywidualnych odbędzie się w szkołach do 19.06.2015 r. Termin wręczenia nagród
uzgadniają przedstawiciel szkoły i przedstawiciel organizatora.
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