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ZAPROSZENIE 

do udziału w XXI edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie pragnie z wielką przyjemnością 

poinformować, że rusza kolejna XXI edycja Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej. 

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Budżet osobisty młodego konsumenta”. Głównym 

celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

oraz wyłonienie młodych talentów sukcesywnie zgłębiających tajniki ekonomii. Olimpiada ma 

charakter regionalny i jest realizowana przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego w ramach 

programu edukacji ekonomicznej.  

Konkurs składa się z dwóch etapów. Podstawowe warunki i harmonogram zawodów określa 

regulamin oraz ulotka dołączona do niniejszego zaproszenia. 

Etap I zrealizowany zostanie w szkołach w dniu 16 października 2017 roku przez Komisję 

Szkolną przy wykorzystaniu testów przygotowanych przez Organizatora.  

II etap zawodów – finał oraz uroczyste podsumowanie Olimpiady odbędzie się natomiast  

w dniu 29 listopada 2017 roku w Szczecinie, w siedzibie Organizatora przy ul. Cukrowej 8, 

w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Finałowi Olimpiady towarzyszyć będą warsztaty dla uczestników oraz ich opiekunów 

nt. „Planowanie budżetu domowego w praktyce”. Na laureatów, finalistów oraz opiekunów czekają 

cenne nagrody rzeczowe (m.in. sprzęty elektroniczne, publikacje o tematyce ekonomicznej), 

a także – w bieżącej edycji – nagroda specjalna w postaci bezpłatnej wycieczki edukacyjnej 

do Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka w Warszawie dla szkoły, której uczniowie zdobędą 

łącznie największą liczbę punktów podczas konkursu.  

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie formularza (załącznik 

do zaproszenia) i przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Organizatora (decyduje data stempla 

pocztowego) bądź w formie skanu na adres mailowy. Termin zgłoszeń upływa w dniu 29 września 

2017 roku. 

Informacje dotyczące przebiegu Olimpiady będą na bieżąco publikowane na stronie 

internetowej Organizatora. Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu Olimpiady drogą 

elektroniczną lub telefonicznie.  

Jednocześnie Kapituła Olimpiady życzy dyrektorom szkół, nauczycielom oraz młodzieży wielu sukcesów 

w XXI Małej Olimpiadzie Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej.  

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz szkoły do udziału! 

 

Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie  

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 

oraz Koordynator Olimpiady  

dr Agnieszka Bretyn 
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