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Regulamin konkursu 

Jubileuszowe Grand Prix 

z okazji 125-lecia Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Koronowie. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Banku i jego historii. 

3. Konkurs będzie prowadzony w 2 kategoriach wiekowych: 

a) dzieci do 16 roku życia (wiek na dzień ogłoszenia konkursu), 

b) osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie powyżej 16 roku życia (wiek na dzień 

ogłoszenia konkursu). 

4. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Banku Spółdzielczego w Koronowie i najbliższa 

rodzina pracowników (mąż, żona, dzieci). 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę wykonanych prac. 

7. Prace należy przesyłać na adres marketing@bskoronowo.com.pl. 

8. Ogranicza się wielkość przekazywanych droga elektroniczną prac do 5 MB. 

9. Wszelkie informacje o konkursach i wyniki zamieszczane będą na stronie internetowej 

www.bskoronowo.com.pl, na fanpage’u Facebook.com/SpoldzielczyBank oraz  

w placówkach Banku. 

10. W ramach Grand Prix przeprowadzone zostaną 4 minikonkursy: 

a) W terminie od 16.01.2017 do 28.02.2017 r.: Konkurs na jubileuszowe memy, 

dotyczące 125-lecia Banku Spółdzielczego w Koronowie.  

Memem ma być dowolna, chwytliwa porcja informacji, może przybrać dowolną 

formę – (obrazki, filmiki, zdania itp.). Prace konkursowe będą umieszczane na 

fanpage Banku Spółdzielczego w Koronowie na Facebooku i niezależnie od kształtu 

i wzoru, ich celem będzie osiągnięcie maksymalnej popularności w sieci. Na tej 

podstawie komisja konkursowa wybierze zwycięskie prace. Bank zastrzega sobie 

możliwość nieopublikowania prac obraźliwych, wulgarnych lub innych, mogących 

szkodzić jego wizerunkowi lub wizerunkowi osób trzecich. 

b) W terminie 01.03.2017 do 20.04.2017 r.: Konkurs fotograficzny „Bank 

Spółdzielczy w Koronowie widziany oczami Klienta”.  

Prace konkursowe będą publikowane na stronie. Laureatów minikonkursu wybierze 

komisja konkursowa. 

c) W terminie 24.04.2017 do 26.05.2017r.: Konkurs na nazwę kredytu 

gotówkowego. 

Najlepsze nazwy spośród przesłanych wyłoni komisja konkursowa. 

d) W terminie 01.06.2017 do 30.06.2017r.: Konkurs na hasło reklamowe dotyczące 

kredytu gotówkowego. 

Hasło będzie się wiązało z nazwą kredytu wyłonioną w poprzednim konkursie. 

Najlepsze hasło wybierze komisja konkursowa. 

11. Uczestnicy minikonkursów otrzymują punkty, które są zliczane w ramach Grand Prix 

Punktacja w minikonkursach: 

a) I miejsce – 50 punktów, 

b) II miejsce – 40 punktów, 

c) III miejsce – 30 punktów, 

d) Pozostałe miejsca – 5 punktów. 

12. Konkursy rozstrzygane będą przez trzyosobową komisję konkursową, składającą się  

z pracowników Banku Spółdzielczego w Koronowie: 

a) Minikonkursy: 
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 Konkurs na jubileuszowe memy, dotyczące 125-lecia Banku Spółdzielczego 

w Koronowie – w terminie do 10.03.2017 r. 

 Konkurs fotograficzny „Bank Spółdzielczy w Koronowie widziany oczami 

Klienta” – w terminie do 28.04.2017 r. 

 Konkurs na nazwę kredytu gotówkowego – w terminie do 30.05.2017 r. 

 Konkurs na hasło reklamowe do kredytu gotówkowego – w terminie do 

07.07.2017 r. 

b) Grand Prix – w terminie do 31.07.2017r.  

13. Kryteriami oceny będą: 

a) trafność doboru tematu pracy, 

b) oryginalność, 

c) estetyka.  

14. Bank Spółdzielczy w Koronowie ufundował następujące nagrody w każdej kategorii 

wiekowej: 

a) Minikonkursy: 

 I miejsce – bon do sieci Empik o wartości 250 zł, 

 II miejsce – torba sportowa,  

 III miejsce – plecak; 

b) Grand Prix: 

 I miejsce – rower, 

 II miejsce – tablet, 

 III miejsce – smartfon. 

c) Nagrody specjalne – Bank zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych – 

m. in. za kreatywność, popularność w sieci, duże zaangażowanie w konkurs. 

15. Do każdej pracy konkursowej musi być dołączone oświadczenie, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 (dla osoby pełnoletniej) lub załącznik nr 2 (dla osoby 

nieletniej) do niniejszego Regulaminu, w którym autor pracy lub  

(w przypadku osób nieletnich - jego opiekunowie), wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swoich danych osobowych  

16. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z umożliwieniem Bankowi 

nieodpłatnego wykorzystania jej w działalności promocyjnej Banku, tj. udzieleniem 

prawa do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania jej  

w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

17. Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej i terminie wręczenia nagród przez 

Organizatora drogą listowną w ciągu 5 dni po rozstrzygnięciu Konkursu.  

18. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku                     

www.bskoronowo.com.pl oraz na fanpag’u Banku Spółdzielczego w Koronowie.  

19. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu. 

20. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  
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