
Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu nr 010/2018 

          Banku Spółdzielczego w Koronowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu  

na przygotowanie projektu maskotki bankowej – symbolu  

Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koronowo, styczeń 2018 r. 



 

Strona 2 z 8 

   

 

SPIS TREŚCI 

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................... 3 

ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE ................................................................................................................... 3 

ROZDZIAŁ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE ......................................................................... 3 

ROZDZIAŁ 4 ZASADY KONKURSU ................................................................................................ 4 

ROZDZIAŁ 5  NAGRODY W KONKURSIE .................................................................................... 5 

ROZDZIAŁ 6 PRAWA AUTORSKIE ................................................................................................ 5 

ROZDZIAŁ 7 REKLAMACJE, SKARGI I WNIOSKI ...................................................................... 6 

ROZDZIAŁ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE............................................................................... 6 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA.................................................................. 7 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE LAUREATA ..................................................................... 8 
 



 

Strona 3 z 8 

   

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Organizatorem konkursu dla młodych Klientów na przygotowanie projektu maskotki bankowej – 

symbolu Banku Spółdzielczego w Koronowie („Konkurs”) jest Bank Spółdzielczy w Koronowie,  

z siedzibą w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem 0000142826, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-03-13-389 

(„Organizator”). 

§ 2 

1. Konkurs organizowany jest na obszarze funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Koronowie 

(Banku) na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów 

prawa polskiego. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu. 

§ 3 

1. Celem Konkursu jest popularyzowanie marki Banku. 

2. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi światem finansów, poprzez edukację od 

najmłodszych lat. 

3. Konkurs trwa od 05.02.2018 r. (rozpoczęcie konkursu) do 02.03.2018 r. (zakończenie konkursu). 

 

Rozdział 2 

Definicje 

§ 4 

1. Czas trwania konkursu – znaczenie nadano w §3 ust. 3 Regulaminu.  

2. Konkurs – znaczenie nadano w §3 ust. 1-2 Regulaminu.  

3. Organizator – znaczenie nadano w §1 Regulaminu.  

4. Praca konkursowa – znaczenie nadano w §5 ust. 4  Regulaminu.  

5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.  

6. Uczestnik – osoba spełniająca warunki, o których mowa w §5 ust. 1-3  Regulaminu.  

 

Rozdział 3 

Uczestnictwo w Konkursie 

§ 5 

1. Konkurs skierowany jest do Uczestników indywidualnych.  

2. W ramach Konkursu Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych: 

2.1. kategoria I – grupa wiekowa 13-15 lat, 

2.2. kategoria II – grupa wiekowa 16-18 lat (włącznie). 

3. W poszczególnych kategoriach wiekowych w ramach Konkursu uczestniczą osoby, które  łącznie 

spełniają poniższe warunki:  

3.1. zaliczani są do I lub II kategorii wiekowej, 

3.2. decydują się na indywidualne uczestnictwo w Konkursie – praca realizowana jest przez 

jedną osobę, 
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3.3. prześlą pracę konkursową w okresie trwania Konkursu, w terminie od 05.02.2018 r. do 

02.03.2018 r. – przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika Regulaminu,  

3.4. przestrzegają postanowień Regulaminu.  

4. Praca konkursowa, będąca projektem maskotki przesłana przez Uczestnika:  

4.1. powinna zostać przygotowana przez Uczestnika w formie rysunku, zdjęcia, filmu, grafiki 

komputerowej i/ lub innej techniki, 

4.2. powinna jednoznacznie kojarzyć się z działalnością bankową i mieć znaczenie symboliczne 

oraz przekazywać pozytywne treści i skojarzenia 

4.3. powinna zostać przesłana przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu, nie później niż do 

dnia zakończenia Konkursu:  

4.3.1. mailowo (skan) na adres marketing@bskoronowo.com.pl podając w temacie maila 

Konkurs - „Maskotka bankowa – symbol Banku Spółdzielczego w Koronowie” (za 

datę przesłania pracy konkursowej uważa się datę odebrania maila przez program 

pocztowy Organizatora).  

4.3.2. lub listem poleconym przesłanym na adres Bank Spółdzielczy w Koronowie,  

Pl. Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo z dopiskiem Konkurs - „Maskotka bankowa – 

symbol Banku Spółdzielczego w Koronowie” (za datę przesłania pracy konkursowej 

uznaje się datę odebrania listu poleconego w siedzibie Organizatora). 

4.3.3. lub osobiście w placówkach Banku Spółdzielczego w Koronowie (za datę 

doręczenia pracy konkursowej uważa się datę przekazania pracy w Placówce 

Organizatora) 

4.4. nie powinna naruszać praw osób trzecich oraz być wolna od wad prawnych,  

4.5. powinna zawierać dołączoną informację wskazującą pełną nazwę Uczestnika przesyłającego 

pracę konkursową.  

5. Do pracy konkursowej należy załączyć podpisany Załącznik nr 1 - Oświadczenie Uczestnika 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  

W przypadku osoby niepełnoletniej załącznik powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny. 

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań wskazanych w §5 ust. 4 i 5 Regulaminu nie będą 

uwzględniane.  

7. Każdy z Uczestników ma prawo do zgłoszenia dowolnej ilości prac konkursowych w ramach 

Konkursu.  

8. Warunki udziału w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały marketingowe 

mają jedynie charakter informacyjny.  

 

Rozdział 4 

Zasady Konkursu 

§ 6 

1. Uczestnik rywalizuje w kategorii wiekowej, do której został zakwalifikowany. O kwalifikacji do 

danej kategorii wiekowej decyduje wiek w momencie rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Uczestnik może pretendować wyłącznie do jednej nagrody.  

3. Komisja Konkursowa w składzie trzyosobowym powołanym przez Organizatora wyłoni  

trzy najlepsze z nadesłanych prac konkursowych w każdej kategorii, oceniane pod względem:  

3.1. kreatywności pomysłu, 

3.2. estetyki wykonania. 

4. Komisja Konkursowa może przyznać dowolną ilość wyróżnień w Konkursie.  

5. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są większością głosów i nie podlegają zaskarżeniu.  

6. Z rozstrzygnięcia prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie stosowny protokół.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku: 
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7.1. małej ilości Uczestników Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

7.2. dużej ilości prac niespełniających wymogów formalnych. 

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 09.03.2018 r. na stronie www.bskoronowo.com.pl 

Dodatkowo nagrodzeni Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora 

telefonicznie, mailowo lub pisemnie.  

 

 

Rozdział 5  

Nagrody w Konkursie 

§ 7 

1. Nagrodami w Konkursie w poszczególnych kategoriach wiekowych są: 

1.1. Kategoria I (grupa wiekowa 13-15 lat) – nagrody rzeczowe w postaci: 

a) I miejsce – tablet o wartości do 760,00 zł, 

b) II miejsce – dron o wartości do 500,00 zł, 

c) III miejsce – MP 4 o wartości do 300,00 zł, 

1.2.  Kategoria II (grupa wiekowa 16-18 lat) – nagrody rzeczowe w postaci: 

a) I miejsce – tablet o wartości do 760,00 zł, 

b) II miejsce – smartfon o wartości do 500,00 zł, 

c) III miejsce – pula 10 biletów do kina („dla Laureata i Przyjaciół”)  

o wartości do 300,00 zł. 

2. Nagrody przekazane zostaną Laureatom przy udziale przedstawiciela Banku Spółdzielczego  

w Koronowie.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.  

4. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku rezygnacji z nagrody. 

5. Nagrody nieodebrane do dnia 15.03.2018 r. pozostają własnością Organizatora.  

6. Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu wskazanym przez Organizatora (Centrala Banku, 

Oddział/ Filia Banku, szkoła, inne miejsce wskazane przez Bank). 

7. Wręczenie nagród niepełnoletnim Laureatom odbędzie się w obecności rodzica, opiekuna 

prawnego lub innej osoby dorosłej, sprawującej pieczę rodzicielską nad osobą małoletnią – 

Laureatem. 

8. Laureat konkursu przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi 

jego tożsamość (legitymację szkolną lub dowód osobisty). 

9. Osoba odbierająca nagrodę – Laureat i/lub rodzic, opiekun prawny potwierdza/ potwierdzają 

wspólnie pisemnie odbiór nagrody, poprzez złożenie „Oświadczenia Laureata”, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Regulaminu, składając podpis zgodnie ze wskazaniem. 

 

Rozdział 6 

Prawa autorskie 

 

§ 8 

1. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu:  

1.1. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z pracy konkursowej przez Organizatora do celów 

związanych z realizacją Konkursu, w tym także na publikowanie pracy konkursowej przez 

Organizatora.  

1.2. Organizator nieodpłatnie nabywa własność pracy konkursowej. 

2. Z chwilą wydania nagród Organizator nieodpłatnie nabywa majątkowe prawa autorskie do 

nagrodzonej pracy konkursowej Laureata Konkursu z prawem eksploatacji na wszystkich polach 

eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

http://www.bskoronowo.com.pl/
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pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z takiej pracy konkursowej w sposób 

anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureata Konkursu. Na 

warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie pracy.  

3. Organizator dopuszcza możliwość wykorzystania wybranego projektu w celu wydania/ 

stworzenia: 

a) Gadżetów bankowych z wizerunkiem maskotki, 

b) Stroju eventowego. 

4. Na warunki te Uczestnik/ Laureat Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie pracy. 

 

Rozdział 7 

Reklamacje, skargi i wnioski 

 

§ 9 

1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków udostępnione są na stronie 

www.bskoronowo.com.pl. 

2. W imieniu Uczestnika Konkursu/Laureata będącego osobą małoletnią reklamację/skargę może 

złożyć rodzic/ opiekun prawny/ lub inna osoba dorosła sprawująca pieczę rodzicielską. 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Bank Spółdzielczy  

w Koronowie. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika w celu podjęcia niezbędnych działań 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania 

tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa 

w Konkursie. 

3. Uczestnik przystępując do Konkursu wypełnia „Oświadczenie Uczestnika” stanowiące załącznik 

nr 1 do Regulaminu. 

4. Bank Spółdzielczy w Koronowie będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników 

Konkursu przez okres 5 lat, liczony od dnia wręczania nagród (dotyczy dokumentacji Konkursu, 

w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 

§ 11 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

1.1. interpretacji warunków Konkursu,  

1.2. wykluczenia spośród Uczestników i Laureatów Konkursu osób o niewłaściwej postawie 

etycznej lub naruszających postanowienia Regulaminu,  

1.3. zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną 

poinformowani z 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie 

mogą naruszać praw nabytych Uczestników, 

1.4. zastąpienia nagród wskazanych w Regulaminie nagrodami o podobnych właściwościach.  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego.  

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. od 8.00 do 

16.00) oraz na stronie www.bskoronowo.com.pl. 

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2018 r.  

 

http://www.bskoronowo.com.pl/
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie Uczestnika 

Oświadczenia Uczestnika 

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ………………………………………………............................ 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………….…………………………..  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………….. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na przygotowanie projektu maskotki bankowej – 

symbolu Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

Administrator danych informuje, że: 

1. Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 12,  

86-010 Koronowo, jako administrator danych informuje, że przetwarza Pana/Pani dane osobowe 

(tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z poźn.zm.) w celu podjęcia niezbędnych 

działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu na przygotowanie maskotki bankowej – 

symbol Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 

uczestnictwa w Konkursie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis Uczestnika Konkursu 

  

Miejscowość, data 
Imię i nazwisko, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Uczestnika Konkursu 

  

 

 

             

       

 ……………………………………………………………… 

Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………............................... 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………….. 

 

Oświadczam, iż w dniu .......................... w siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie/  

w placówce Banku Spółdzielczego w Koronowie (Oddział/Filia w ………………………….)/ miejscu 

wskazanym przez Organizatora  

osoba/y:  

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

zamieszkała/e:  

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

legitymująca/e się dowodem osobistym serii/nr:  

1. ......................................................................................................................................  

2. ......................................................................................................................................  

odebrała/y nagrodę rzeczową w Konkursie na przygotowanie projektu  maskotki bankowej – symbolu 

Banku Spółdzielczego w Koronowie. 

organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Koronowie, z siedzibą w Koronowie,  

Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000142826, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  w Bydgoszczy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-03-13-389  w postaci: 

 

......................................................................................................................................  

 Nagrodę przyjmuję/przyjmujemy i potwierdzam/y jej odbiór. 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Bank Spółdzielczy  

w Koronowie zdjęć mojego wizerunku i/lub zdjęć wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

wykonanych przez pracownika Banku w dniu …………….. , podczas wręczania nagród z 

Konkursu na przygotowanie projektu maskotki bankowej – symbol Banku Spółdzielczego w 

Koronowie. 

 

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis Laureata 

  

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

  

      

 ……………………………………………………………… 

Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 


