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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Organizatorem konkursu dla młodych Klientów na przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego 

pod tytułem  „Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” („Konkurs”) jest Bank Spółdzielczy  

w Koronowie, z siedzibą w Koronowie, ul. 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 na podstawie niniejszego 

Regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu. 

§ 3 

1. Celem Konkursu jest promowanie Banku, jako instytucji finansowej godnej zaufania oraz 

oferującej produkty i usługi dedykowane młodym ludziom. 

2. Konkurs ma na celu wdrażanie młodych ludzi w świat finansów, poprzez edukację 

i korzystanie z produktów finansowych od najmłodszych lat. 

3. Konkurs jest elementem realizacji przyjętej w Banku Spółdzielczym w Koronowie 

strategii pozyskania młodych Klientów. 

4. Konkurs trwa od 02.01.2018 r. (rozpoczęcie konkursu) do 23.02.2018 r. (zakończenie konkursu). 

 

Rozdział 2 

Definicje 

§ 4 

1. Czas trwania konkursu – znaczenie nadano w §3 pkt 4 Regulaminu.  

2. Konkurs – znaczenie nadano w §3 pkt 1-4 Regulaminu.  

3. Organizator – znaczenie nadano w §1 Regulaminu.  

4. Praca konkursowa – znaczenie nadano w §5 pkt 3  Regulaminu.  

5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.  

6. Uczestnik – osoba spełniająca warunki, o których mowa w §5 pkt 2  Regulaminu.  

 

Rozdział 3 

Uczestnictwo w Konkursie 

§ 5 

1. Konkurs skierowany jest do Uczestników indywidualnych oraz do Uczestnik zbiorowych.  

2. W Konkursie uczestniczą osoby, spełniający łącznie poniższe warunki:  

2.1. zaliczani są do grupy wiekowej 18-25 lat, 

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

jedną osobę, 

2.3. decydują się na zbiorowe uczestnictwo w Konkursie – praca realizowana jest przez 

Szkołę, klasę, zespół, grupę koleżeńską, 
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2.4. prześlą Pracę konkursową w okresie trwania Konkursu, w terminie od 02.01.2018r. do 

23.02.2018 r. – przesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją przez 

Uczestnika Regulaminu.  

2.5. przestrzegają postanowień Regulaminu.  

3. Praca konkursowa przesłana przez Uczestnika:  

3.1. powinna zostać przygotowana przez Uczestnika w formie filmu i powinna dotyczyć 

promowania Banku, jako instytucji finansowej, 

3.2. powinna jednoznacznie odpowiadać na pytanie: „Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” 

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

dnia zakończenia Konkursu:  

3.3.1. mailowo na adres marketing@bskoronowo.com.pl podając w temacie maila Konkurs 

-„Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” (za datę przesłania Pracy konkursowej 

uważa się datę odebrania maila przez program pocztowy Organizatora).  

3.3.2. lub listem poleconym na dysku CD/DVD lub na pendrivie przesłanym na adres Bank 

Spółdzielczy w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo z dopiskiem 

Konkurs -„Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” (za datę przesłania Pracy 

konkursowej uznaje się datę odebrania listu poleconego w siedzibie Organizatora). 

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

3.5. powinna zawierać dołączoną informację wskazującą pełną nazwę Uczestnika przesyłającego 

Pracę konkursową,  

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań wskazanych w §5 pkt 3 Regulaminu nie będą 

uwzględniane.  

5. Każdy z Uczestników ma prawo do zgłoszenia dowolnej ilości Prac konkursowych w ramach 

Konkursu.  

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

mają jedynie charakter informacyjny.  

 

Rozdział 4 

Zasady Konkursu 

§ 6 

1. Uczestnik rywalizuje niezależnie od tego czy jest to praca indywidualna czy zbiorowa, tylko w 

jednej kategorii 

2. Uczestnik może pretendować wyłącznie do jednej nagrody.  

3. Komisja Konkursowa w składzie trzyosobowym powołanym przez Organizatora wyłoni  

trzy najlepsze z nadesłanych Prac konkursowych, ocenianych pod względem:  

3.1. kreatywności pomysłu na promocję Banku, jako instytucji finansowej przez Uczestnika. 

3.2. ilości materiałów promujących wykorzystanych do promocji Banku, jako instytucji 

finansowej przez Uczestnika.  

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. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 15.03.2018 r. na stronie www.bskoronowo.com.pl 

Dodatkowo  nagrodzeni laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora 

telefonicznie, mailowo lub pisemnie.  

8. Wyniki Konkursu zostaną przekazane także publicznie podczas spotkania Organizatora  

z Uczestnikami i młodymi Klientami podczas prelekcji i seansu filmowego w Multikinie dnia 

15.03.2018 r. 

9. Uczestnicy o spotkaniu w kinie zostaną poinformowani przez Organizatora pisemnie.  

 

http://www.bskoronowo.com.pl/
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Rozdział 5 

Nagrody w Konkursie 

§ 7 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

1.1.  Pula biletów do kina na prelekcję bankową i seans filmowy, 

1.2. Vouchery o zróżnicowanej wartości pieniężnej, z możliwością wykorzystania/ 

realizacji zgodnie ze wskazaniem Organizatora. Lista centrów sportowo-

kulturalnych, w których można wykorzystać vouchery znajduje się w 

załączniku nr 4. 

2. Nagrody wskazane przez Organizatora w pkt 1.1. przyznane zostaną każdemu Uczestnikowi 

Konkursu, który prześle Pracę konkursową. O ilości otrzymanych biletów decyduje Organizator – 

jest ona uzależniona od zainteresowania konkursem. 

3. Nagrody wskazane przez Organizatora w pkt 1.2. przyznane zostaną Laureatom Konkursu, którzy 

prześlą Pracę konkursową, z poniższym zastrzeżeniem: 

a) I miejsce - Voucher o wartości pieniężnej do 700 zł brutto, z 

możliwością wykorzystania/ realizacji w centrach sportowo-

kulturalnych, 

b) II miejsce - Voucher o wartości pieniężnej do 500 zł brutto, z 

możliwością wykorzystania/ realizacji w centrach sportowo-

kulturalnych, 

c) III miejsce - Voucher o wartości pieniężnej do 300 zł brutto, z 

możliwością wykorzystania/ realizacji w centrach sportowo-

kulturalnych, 

4. Nagrody przekazane zostaną Laureatom przy udziale przedstawiciela Banku Spółdzielczego w 

Koronowie.  

5. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.  

6. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku rezygnacji z nagrody, 

7. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.  

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

jego tożsamość. 

9. Osoba odbierająca nagrodę - Laureat potwierdza pisemnie odbiór nagrody, poprzez złożenie 

„Oświadczenia Laureata”, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

 

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 

pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z takiej Pracy konkursowej w sposób 
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anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureata Konkursu. Na 

warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie Pracy.  

3. Nagrodzona Praca konkursowa Laureata zostanie po raz pierwszy publicznie wyświetlona podczas 

prelekcji bankowej i seansu filmowego. 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 określa załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

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 2 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). 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, Bank Spółdzielczy w Koronowie zniszczy 

dokumentację konkursową. 

§ 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 22.12.2017 r.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na przygotowanie filmu informacyjno-

promocyjnego 

„Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” 

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków 

 

W przypadku posiadania jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących organizowanego przez 

Bank Spółdzielczy w Koronowie Konkursu, każdy ma prawo złożyć reklamację. 

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji] 

§ 1 

1. Reklamacja może być złożona: 

1) osobiście w Centrali (siedzibie Banku) lub placówce Banku w formie pisemnej lub 

ustnej do formularza, 

2) telefonicznie w formie ustnej na numery telefonów podane na stronie  internetowej 

Banku tj. www.bskoronowo.com.pl, 

3) listownie w formie pisemnej na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy  

w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, 

4) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres 

podany na stronie internetowej Banku tj. bank@bskoronowo.com.pl, 

5) faksem w formie pisemnej do Centrali Banku pod numer +48 52 382 05 60,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 

2. Adresy placówek Organizatora znajdują się na stronie www.bskoronowo.com.pl. 

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji] 

§ 2 

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta; 

2) adres korespondencyjny;  

3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 

4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń; 

5) własnoręczny podpis klienta. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora braku informacji wymaganych  

do rozpatrzenia reklamacji, Organizator zwraca się do klienta o ich uzupełnienie  

w formie, w jakiej reklamacja została złożona.  

3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia 

procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Organizator informuje klienta, że rozpatrzenie 

reklamacji nie będzie możliwe ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.  

Niezależnie od powyższego klientowi przekazywana jest odpowiedź na złożoną reklamację 

w terminie wskazanym w § 4 ust. 1. 

 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji] 

§ 3 

1. Organizator potwierdza otrzymanie reklamacji, w formie, w jakiej reklamacja została 

złożona w Banku.  

 

http://www.bskoronowo.com.pl/
mailto:bank@bskoronowo.com.pl
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[Termin rozpatrzenia reklamacji] 

§ 4 

1. Organizator odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie  

14 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Organizatora. 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec 

wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych.  

3. Za szczególne skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2, uznaje się konieczność 

uzyskania przez Organizatora dodatkowych informacji od podmiotów trzecich 

współpracujących z Organizatorem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.  

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 

określonym w ust. 1, Organizator w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu 

reklamacji: 

1) wyjaśnia przyczyny opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji; 

2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone; 

3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który 

nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2. 

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie odpowiedzi 

przed jego upływem. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie 

skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3, terminu określonego w ust. 2, 

reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. 

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów 

instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

w tym wspólników spółek cywilnych i rolników. 

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Organizator bierze pod uwagę stan faktyczny 

istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że 

informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Organizator, umożliwiają udzielenie 

odpowiedzi wcześniej. 

9. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Organizator udzielił 

odpowiedzi na reklamację, Organizator ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod 

uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.   

 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji] 

§ 5 

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysyłana: 

1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda  

w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi. 

 

[Informacje dodatkowe] 

§ 6 

1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego 

postanowień. 

2. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
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3. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych 

Rzeczników Konsumenta. 

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed 

Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie 

jest wyższa niż 8.000 zł.  

5. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być także rozstrzygane w drodze 

pozasądowego rozwiązywania sporów. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

takiego postępowania są: 

1)  Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej: https://rf.gov.pl), właściwy dla 

Uczestników będących konsumentami i osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą (w tym wspólników spółki cywilnej i rolników); 

2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 

030 Warszawa  na zasadach określonych w Regulaminie  Sądu Polubownego przy 

Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: 

http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp); 

3) Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony 

internetowej to: zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc, właściwy dla 

Uczestników będących konsumentami. 

[Skargi] 

§ 7 

1. Klient  ma prawo złożyć skargę – oświadczenie nie będące reklamacją -  w przypadku 

posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Organizatora lub  

wykonywanej przez Organizatora działalności.  

2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 

6 ust. 3 pkt 4 oraz § 6 ust. 4. 

[Wniosek] 

§ 8 

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania 

Organizatora, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania 

oferty.  

2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 

i § 6 ust. 3 – 4. 

  

https://rf.gov.pl/
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika 

Oświadczenia Uczestnika 

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

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

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie na przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego 

pod tytułem  „Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” 

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 „Aktywnie korzystaj z karty HCE”. 

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 

  

  

 

             

       

 ……………………………………………………………… 

         Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Strona 11 z 12 

   

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Laureata 

Oświadczenia Laureata 

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

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

 

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 filmu informacyjno-promocyjnego pod 

tytułem  „Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?” 

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

ul. 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 wykonanych przez pracownika Banku w dniu …………….. , podczas 

wręczania nagród z Konkursu na przygotowanie filmu informacyjno-promocyjnego pod 

tytułem  „Jaką rolę odgrywa w moim życiu Bank?”. 

Miejscowość, data Imię i nazwisko, podpis Uczestnika 

  

 

       

 ……………………………………………………………… 

Podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku 
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Załącznik nr 4 – Lista centrów sportowo-kulturalnych 

 

Nazwa centrum sportowo - kulturalnego  adres  miejscowość 

Jumpin Place Park Trampolim ul. Zygmunta Augusta 2 Bydgoszcz 

Sport Factory ul. Fordońska 160 Bydgoszcz 

Kino Helios ul. Fordońska 141 Bydgoszcz 

StepONE Jagiellońska 39 Bydgoszcz 

Klub Fitness KaNaMa ul. Huberta Wagnera 1 Chojnice 

Basen Chojnice -ABC nurkowania – 

przygoda z nurkowaniem  ul. Huberta Wagnera 1 Chojnice 

Centrum Park Chojnice Sp . Z o.o. ul. Huberta Wagnera 1 Chojnice 

Mistral kręgielnia Kościerska 25 Chojnice 

Hala Sportowa w Czersku ul. Starego Urzędu 1 Czersk 

Kino Reaktywacja Szczecińska 4 Człuchów 

Kręgielnia PKS Aleja Wojska Polskiego 5 Człuchów 

Basen Sportowy Koszalińska 2 Człuchów 

Pomarańcza Fit Szosa Kotomierska 3 Koronowo 

SPARTAN Centrum Sportu ul. Wąskotorowa 4 Koronowo 

Kino "Remus" ul.3 maja 9 Kościerzyna  

Zajazd Fojutowo Fojutowo 7a Legbąd 

Hotel Evita Tleń ul. Czerska 11 Osie 

Shape Wellness Club. Lica M 

Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 16 

Sępólno 

Krajeńskie 

Super Forma Paulina Winiecka Kościuszki 15 

Sępólno 

Krajeńskie 

Park Wodny w Świeciu ul. Bydgoska 1 Świecie 

Level10 Fitness & Nutrition Nowodworskiego 58 Tuchola 

Good Line Fitness & Beauty Nowodworskiego 2 Tuchola 

Klub Sportowy Boruta w Tucholi Warszawska 17 Tuchola 

Studio Bohema ul. Bydgoska 7 Tuchola 

Studio jogi Halina Resler Pistowska 30 Tuchola 

Kryta pływalnia "NAQUARIUS" 

 ul. Kazimierza Wielkiego 

21 

Nakło nad 

Notecią 

Kino Reaktywacja. Nakielski Ośrodek 

Kultury ul. Mickiewicza 3 

Nakło nad 

Notecią 

Body Joy Fitness Club  

ul. Kazimierza Wielkiego 

21 

Nakło nad 

Notecią 

Maszyna. Kulturystyka § Fitness ul. Dworcowa 5 

Nakło nad 

Notecią 
 


