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Regulamin Konkursu fotograficznego  

pod nazwą „Uchwyć zimę smartfonem” 

  

1. Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Koronowie. 
2. Celem Konkursu jest:  

a) zachęcenie do czynnego zainteresowania dzieci i młodzieży Bankiem, 

b) popularyzowanie marki Banku. 

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 21.01.2019 r.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5. Zdjęcia Konkursowe można dostarczać do dowolnych placówek Banku Spółdzielczego  

w Koronowie lub drogą mailową na adres marketing@bskoronowo.com.pl do 20.02.2019 r. 

6. Zdjęcia przesłane drogą elektroniczną powinny mieć wielkość do 10 MB. 

7. Zdjęcia na Konkurs muszą być pracami własnymi dzieci i młodzieży.  

8. Każdy uczestnik może przesłać max. 1 zdjęcie. 

9. Do każdego zdjęcia Konkursowego powinny zostać załączone: 

a) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób 

nieletnich – oświadczenie musi być wypełnione także przez rodzica/opiekuna; 

b) tytuł zdjęcia; 

10. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w punkcie 9 a) jest 

dobrowolne, jednak jej nieudzielenie wyklucza z udziału w Konkursie. 

11. Przekazanie zdjęcia na Konkurs jest jednoznaczne z przyznaniem Bankowi prawa 

wykorzystania go w działalności promocyjnej Banku, tj. udzieleniem prawa do druku  

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie  

oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania. 

12. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 28.02.2019 r. na łamach strony internetowej Banku. 

13. Zwycięzców wytypuje 3-osobowe jury składające się z pracowników Banku. 

14. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:  

a) Kategoria 1: Szkoły podstawowe – klasy 1-3 

b) Kategoria 2: Szkoły podstawowe – klasy 4-8 

c) Kategoria 3: Gimnazja i szkoły średnie 

17. W każdej z kategorii wiekowych zostanie przyznane I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia. 

18. Jako nagrody dla kategorii wiekowej Szkoły podstawowe – klasy 1-3 przewiduje się: 

a) Za I miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Smyk o wartości 300,00 zł, 

b) Za II miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Smyk o wartości 200,00 zł, 

c) Za III miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Smyk o wartości 100,00 zł, 

d) Za wyróżnienie nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Smyk o wartości 50,00 zł. 

19. Jako nagrody dla kategorii wiekowej Szkoły podstawowe – klasy 4-8 przewiduje się: 

a) Za I miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 300,00 zł, 

b) Za II miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 200,00 zł, 

c) Za III miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 100,00 zł, 

d) Za wyróżnienie nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 50,00 zł. 

20. Jako nagrody dla kategorii wiekowej Gimnazja i szkoły średnie przewiduje się: 

a) Za I miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 300,00 zł, 

b) Za II miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 200,00 zł, 

c) Za III miejsce nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 100,00 zł, 

d) Za wyróżnienie nagrodę w postaci bonu do sieci sklepów Empik o wartości 50,00 zł. 

21. Laureaci zostaną zawiadomieni o wygranej przez Organizatora telefonicznie w ciągu 5 dni 

po rozstrzygnięciu Konkursu.  
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22. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku                     

www.bskoronowo.com.pl oraz wywieszona w placówkach Banku Spółdzielczego  

w Koronowie.  

23. Nagrody wręczone zostaną do dnia 15.03.2019 roku. 

24. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu. 

http://www.bskoronowo.com.pl/
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OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie fotograficznym „Uchwyć zimę smartfonem” oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu w dniach 21.01.2019 

– 15.03.2019 r. przez Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej: RODO). oraz rozpowszechnianie mojego 

wizerunku przez Organizatora Projektu - Bank Spółdzielczy w Koronowie. 

Ponadto: 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
*
 na wysyłanie przez Bank Spółdzielczy w Koronowie na mój adres 

poczty elektronicznej korespondencji mailowej w celach związanych z Konkursem. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody
*
 na używanie przez Bank Spółdzielczy w Koronowie mojego numeru 

telefonu do kontaktów z automatycznych systemów wywołujących w celu kontaktów związanych  

z Konkursem. 

* Niepotrzebne skreślić. Brak wykreślenia jakiegokolwiek pola oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne. 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania.    

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.  

Wycofanie zgody przed zakończeniem udziału w Konkursie będzie skutkowało brakiem możliwości 

kontaktu z Panem/Panią ze strony Banku. 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres 

poczty elektronicznej: iod@bskoronowo.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).  

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

  

 

 

…………………………………….. 

miejscowość i data 

 

…………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 

…………………………………….. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

kategoria wiekowa*: 
Kategoria 1: Szkoły podstawowe – klasy 1-3 

Kategoria 2: Szkoły podstawowe – klasy 4-8 

Kategoria 3: Gimnazja i szkoły średnie 

* Właściwe podkreślić 

 

 

…………………………………….. 
telefon kontaktowy 

 

……………………………………. 
adres zamieszkania 

 

…………………………………… 
adres e-mail 

 

…………………………………….. 
czytelny podpis uczestnika Konkursu 

…………………………………….. 
czytelny podpis opiekuna/rodzica 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu fotograficznego „Uchwyć zimę smartfonem 
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