Cash Lajf Balans
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Temat: Kampania
1. O co chodzi w kampanii Cash Lajf Balans?
Chodzi o to, żeby pokazać, że pasje, zainteresowania i zajawki mogą być świetną podstawą
do rozwoju własnego biznesu. Cash Lajf Balans pokazuje młodym ludziom tematy ważne
dla początkującego przedsiębiorcy, podstawowe pojęcia i ważne sprawy związane z pracą
na swoim. Pokazuje też, jak szukać i korzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich, by
dodać wiatru w żagle swojej działalności. Kampania opiera się na ośmiu inspirujących
filmach poświęconym przedsiębiorcom z krwi i kości oraz wsparciu, jakie otrzymali, m.in. z
Funduszy Europejskich. Co więcej, w sklepach Google Play i App Store dostępna jest gra
edukacyjna w postaci aplikacji mobilnej – teraz i Ty możesz sprawdzić czy jesteś
przedsiębiorczy.
Ale to jeszcze nie wszystko! Na stronie Cash Lajf Balans będą pojawiały się konkursy dla
uczniów (indywidualne) i szkół (zespołowe).
2. Do kogo skierowana jest kampania Cash Lajf Balans?
Do wszystkich tych, którzy chcą być przedsiębiorczy!
Ale uwaga! Tylko młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województw Polski Wschodniej
(lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego)
może wziąć udział w Konkursach.
Temat: Rejestracja
3. Czy muszę podawać swój numer telefonu podczas rejestracji?
Tak. Ale jest on potrzebny tylko do założenia konta i chroni całą zabawę przed nadużyciami.
Nie wykorzystujemy Twojego numeru.

4. Hmmm… Jaki typ konta mam wybrać? Uczeń? Szkoła? Głosujący?
Jesteś nauczycielem z jednej ze szkół Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie,
podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) i chcesz wziąć udział w konkursie?
Wybierz konto szkoły.
Jesteś uczniem z jednej ze szkół Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) i chcesz wziąć udział w konkursie? To wiadomo,
wybierz konto ucznia.
Chcesz tylko głosować na prace konkursowe i nie weźmiesz udziału w konkursach?
Wybierz konto głosującego.
5. W formularzu rejestracji nie ma mojego województwa, dlaczego?
Kampania jest skierowana dla szkół z pięciu województw Polski Wschodniej (województwa:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Tylko
nauczyciele i uczniowie z tych szkół mogą wziąć udział w konkursach.
6. W formularzu rejestracji nie ma mojej szkoły, co robić?
Jeśli twoja szkoła znajduje się w jednym z pięciu województw, do których kierowana jest
kampania, napisz do nas maila (kontakt@cashlajfbalans.pl), dodamy Twoją szkołę do naszej
bazy.
Temat: Konkursy
7. O co chodzi w tych konkursach?
W serwisie są dostępne cztery konkursy. Każdy z nich rozpoczyna się w innym momencie.
Każdy z nich dzieli się też na odpowiednie etapy:
1. Zapowiedź
Możesz zacząć przygotowywać zadanie, ale konkurs jeszcze się nie rozpoczął.
2. Zgłoszenia
Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem, możesz wtedy wysłać swoje zadanie konkursowe.
3. Moderacja
Ostatnie prace są moderowane, nie można już wysłać zgłoszeń.

4. Głosowanie
Każda osoba, która ma konto, może głosować na zgłoszone prace.
5. Zakończony
Głosowanie zakończone, wiemy, kto wygrał!
8. Jak wziąć udział w Konkursie?
Załóż konto (dla szkoły lub ucznia). Twoim zadaniem będzie nakręcenie filmu na temat, który
znajdziesz na stronie każdego konkursu. Film nie może być dłuższy niż 3 minuty. Następnie
umieść swój film na portalu YouTube. Podaj link do swojego filmu na stronie konkursu po
zalogowaniu.
9. Jestem uczniem. Ile muszę mieć lat, aby wziąć udział w konkursie?
Nie ma takiego ograniczenia. Musisz być uczniem szkoły ponadpodstawowej znajdującej
się w jednym z pięciu województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
warmińsko-mazurskie). Jeśli masz mniej niż 16 lat, Twój opiekun prawny musi wyrazić
zgodę na rejestrację w naszym serwisie.
10. Czy mogę zgłosić prace z czyjegoś konta YouTube?
Nie, nie, to Ty musisz być właścicielem konta, lub zarządzać nim w imieniu szkoły
11. Mój film został dodany, ale nie widzę go w serwisie. Dlaczego?
Każdy film przechodzi przez moderację, która trwa maksymalnie 3 dni robocze. Gdy film
zostanie zaakceptowany lub odrzucony, dostaniesz maila z informacją.
12. Mój film został odrzucony. Dlaczego? Co robić?
Najprawdopodobniej Twój film został odrzucony, ponieważ nie spełnił on wymogów
regulaminu. Szczegółowe informacje otrzymasz na maila, (tego podanego przy rejestracji).
Możesz poprawić swoje zgłoszenie i spróbować ponownie.
13. Czy mogę dodać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe?
W ramach jednego konkursu? Nie. Ale możesz wziąć udział we wszystkich czterech
konkursach.

14. Na czym polega głosowanie w konkursach?
Kiedy zakończymy już etap przyjmowania prac, rozpoczyna się głosowanie. Każda osoba
posiadająca konto w serwisie może oddać swój głos. Raz dziennie możesz zagłosować na
pracę w kategorii szkolnej i na pracę w kategorii ucznia (indywidualną).
15. Mam konto typu uczeń/szkoła, czy muszę założyć konto typu głosujący, aby
zagłosować?
Nie. Swoje głosy możesz oddać ze swojego konta.
16. Czy mogę zagłosować na swoją pracę?
Taaak, to przecież żaden obciach!
17. Jak wyłaniani są laureaci w konkursach? Ilu jest laureatów?
Wygrywają te osoby, które w dniu zakończenia danego konkursu będą miały największą
liczbę głosów. W ramach każdego konkursu wyróżnimy:
- dwóch laureatów w kategorii grupowej (szkoła),
- troje laureatów w kategorii indywidualnej (uczeń).
18. Co jeśli dwa zgłoszenia będą miały taką samą liczbę głosów i będą znajdować
się w czele rankingu?
W przypadku równej liczby głosów wygra ta praca, która została najwcześniej zgłoszona do
konkursu. Opłaca się zgłosić zadanie jak najszybciej!
19. Co mogę wygrać w konkursie?
Całkiem fajne rzeczy! Zerknij do zakładki konkursowej. Przy każdym konkursie wymieniamy,
jakie nagrody można wygrać.
20. Chcę zrezygnować z udziału w konkursie, co robić?
Wystarczy, że usuniesz swoją pracę.
21. Niechcący usunąłem/łam swoją pracę w serwisie, co to oznacza?

Jeśli usunąłeś/łaś swoją pracę w trakcie trwania przyjmowania zgłoszeń, możesz zgłosić ją
ponownie. Usunięcie pracy konkursowej w późniejszych etapach (np. w trakcie głosowania)
jest równoznaczne z rezygnacją z brania udziału w konkursie.
22. Jakich formalności muszę dopełnić, aby otrzymać nagrodę?
Wygrana? Gratulacje! W ciągu pięciu dni od ogłoszenia wyników skontaktujemy się z Tobą.
Poprosimy Cię o przesłanie zaświadczenia, oryginału w formie pisemnej lub skanu
przesłanego na adres kontakt@cashlajfbalans.pl. Wzór zaświadczenia znajdziesz w
regulaminie. Zaświadczenie powinno zostać wydane przez Twoją szkołę i musi być
podpisane przez osobę do tego upoważnioną (np. dyrektora, innego pracownika,
upoważnionego wewnętrznie do składania tego typu oświadczeń). Masz 5 dni na
dostarczenie nam takiego zaświadczenia.
Musisz także przesłać nam film w postaci pliku (w jakości takiej jaka jest na YouTube). Nic
się nie martw, możesz to zrobić przez maila, wetransfera, albo zwykłą pocztą. Jeśli będziesz
miał trudność – pomożemy.
23. W jaki sposób nagrody zostaną dostarczone laureatom?
Organizator rozpocznie wysyłkę nagród w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
konkursu. Zwycięzcy konkursu wyrażają nieodwołalną zgodę na doręczanie nagród pocztą
lub przesyłką kurierską, bez odrębnego protokołu odbioru nagrody, na dane adresowe
szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel lub w której uczy się uczeń. Zwycięzcy
upoważniają innych pracowników szkoły, do których obowiązków należy między innymi
odbiór korespondencji i przesyłek, do odbioru nagród przeznaczonych dla zwycięzców.
Nagrodę konkursową uważa się za wydaną z chwilą podpisania przez ww. osoby
dokumentu przewozowego (potwierdzenia odbioru). Szkoła zobowiązana jest do
redystrybucji nagród do zwycięzców konkursu.

