OGÓLNOPOLSKI KONKURS
WIEDZY O PODATKACH
d l a u c z n i ów s z kó ł p o n a d p o d s t aw ow y ch
Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej? Swoją przyszłość wiążesz
z prawem i podatkami? Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie
Wiedzy o Podatkach, sprawdź swoją wiedzę i wygraj wartościowe
nagrody! Konkurs organizuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych
pod patronatem Ministerstwa Finansów.

INFO

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach co roku przyciąga wielu
zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie, szkolno-wojewódzkim uczniowie piszą pracę
na zadany temat. Najlepszych dziesięciu z każdego województwa przechodzi dalej – do etapu ogólnopolskiego. Ten zwyczajowo odbywa się
w Katowicach.
Ze względu na stan pandemiczny w kraju w tym roku zapraszamy
uczniów do udziału w konkursie poprzez platformę moodle, gdzie
udzielenie odpowiedzi na 30 pytań testowych pozwoli wyłonić najlepszych. Pobawić się podatkami będą mogli również Wasi rodzice i najbliżsi – poza konkursem.
Na zwycięzców czekają wartościowe nagrody.

Na stronie www.silesia.kidp.pl w zakładce KONKURSY znajdziesz:
http://www.doradcy.slask.pl/strona.php/247_ogolnopolski_konkurs_wiedzy_o_podatkach.html
regulamin konkursu
instrukcję obsługi testu
link do platformy moodle
ustawy i przepisy prawne
inne informacje dotyczące konkursu
*Pamiętaj, aby zarezerwować odpowiednią ilość czasu na zalogowanie się
i rejestrację do systemu, możesz to zrobić już na dwa dni przed terminem konkursu.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 23 czerwca 2021
Przygotuj się! 23 czerwca 2021 r. w godzinach od 10.00 do 18.00
możesz przystąpić do konkursu!
Pamiętaj, że test musisz ukończyć do godz. 18.00.
Założyć konto i zalogować się możesz już dwa dni wcześniej!
informacje dodatkowe
Ze względów pandemicznych, konkurs po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w formule online za pomocą platformy moodle.
Najlepszych dziesięć osób z każdego województwa zaprosimy na ﬁnał ogólnopolski, który odbędzie się w Katowicach.
O Finale Ogólnopolskim zawiadomimy najlepszych drogą mailową!
Pamiętaj o podaniu prawidłowego adresu mailowego i numeru telefonu!

Trzy m a m y kc iu ki!
In w e stu j w s ieb ie!
C ze k am y n a C ieb ie!

