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Regulamin Konkursu grupowego pod nazwą „Zwiedzaj Świat z Bankiem” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Koronowie. 

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie marki Banku wśród uczniów szkół podstawowych, 

średnich. 

3. Tematem konkursu jest stworzenie gry planszowej pod nazwą „Zwiedzaj Świat z Bankiem” 
4. Konkurs ma charakter grupowy – prace wykonane w ramach Konkursu są pracami 

zbiorowymi w ramach dwóch kategorii wiekowych wymienionych w punkcie 5 

Regulaminu. 

5. Promowanie marki Banku w ramach konkursu odbędzie się w 2 kategoriach: 
1) Kategoria I – 6,7 i 8 klasy szkół podstawowych 

2) Kategoria II – wszystkie klasy liceów i techników. 

6. Konkurs rozpoczyna się z dniem 31.05.2019 r.  

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

8. Uczestnikami konkursu mogą być klasy ze szkół funkcjonujących na terenie działania 

Banku Spółdzielczego w Koronowie, tj. na terenie powiatów: bydgoskiego, nakielskiego, 

sępoleńskiego, tucholskiego, chojnickiego, świeckiego, inowrocławskiego, człuchowskiego, 

złotowskiego, bytowskiego, kościerskiego, chełmińskiego, toruńskiego, żnińskiego, 

starogardzkiego, wągrowieckiego, pilskiego oraz miasta Bydgoszcz będącego na prawach 

powiatu, oraz pilskiego i wągrowieckiego. 

9. Prace Konkursowe można dostarczać do dowolnych placówek Banku Spółdzielczego  

w Koronowie lub drogą mailową na adres marketing@bskoronowo.com.pl do 18.09.2019 r. 

10. Prace przesłane drogą elektroniczną powinny mieć wielkość do 10 MB. 

11. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników.  

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników 

Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. 

13. Warunki techniczne: 

1) prace mogą być wykonane dobrowolną techniką plastyczną lub graficzną jak, np. plakat, 

rysunek, grafika komputerowa itp.,  

2) prace mogą być wykonane w dowolnym formacie oraz nie ma ograniczeń, co do 

fizycznej wielkości pracy z wyjątkiem prac przesłanych drogą elektroniczną, 

3) prace muszą być związane z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, uwzględniając 

miejsce startu Bank Spółdzielczy w Koronowie, natomiast meta to miejsce, do 

którego uczestnicy konkursu chcą pojechać, 

4) między startem a metą powinny znajdować się elementy, tj. pytania, quizy, zadania itp. 

związane z bankowością, finansami oraz Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, 

5) dodatkowo każda praca musi posiadać opracowane zasady gr 

14. Każda klasa może przesłać max. 1 pracę. 

15. Do każdej pracy konkursowej należy załączyć: 

1) oświadczenie opiekuna klasy (osoby zgłaszającej pracę konkursową) stanowiące 

Załącznik nr 1a do Regulaminu; 

2) tytuł pracy stanowiący nazwę gry, 

3) oświadczenie nagrodzonych laureatów konkursu. 

16. Wszyscy uczestnicy, którzy wykonali nagrodzoną lub wyróżnioną pracę zobowiązani są do 

dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, wykorzystania pracy 

oraz rozpowszechniania wizerunku stanowiące Załącznik nr 1b do Regulaminu. 

Oświadczenie należy dostarczyć najpóźniej przed wręczeniem nagrody. 
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17. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w Oświadczeniu, o którym 

mowa w ustępie 15. jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie wyklucza  

z udziału w Konkursie. 

18. Udzielenie zgody o której mowa w ustępie 15. pkt. 3 należy złożyć przez Uczestników 

konkursu nie później niż do dnia wręczenia nagrody. 

19. Przekazanie pracy 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. 

20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO, informujemy, 

że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Koronowie, 

siedziba: Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo; 

2) Inspektor Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Koronowie dostępny jest pod 

adresem e-mail: iod@bskoronowo.com.pl lub numerem telefonu: 52 / 382 05 61; 

3) Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika w celu podjęcia niezbędnych działać 

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; 

4) Bank Spółdzielczy w Koronowie będzie archiwizował dokumenty dotyczące 

Uczestników Konkursu przez okres 5 lat, liczony od dnia wręczenia nagród (dotyczy 

dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 

21. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 25.09.2019 r. na łamach strony internetowej Banku. 

22. W przypadku małej ilości prac, tj. mniej niż 5, Organizator zastrzega sobie prawo do 

nierozstrzygnięcia Konkursu. 

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

24. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:  

1) Kategoria I – 6,7 i 8 klasy szkół podstawowych, 

2) Kategoria II – wszystkie klasy liceów i technikum. 

25. W każdej z kategorii zostanie przyznane I miejsce oraz dwa wyróżnienia. 

26. Jako nagrody dla każdej z kategorii przewiduje się: 

1) w I kategorii wiekowej – dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 1.000,00 

złotych, 

2) w II kategorii wiekowej – dofinansowanie do wycieczki klasowej w kwocie 1.000,00 

złotych, 

3) dla przyznanych wyróżnień w każdej kategorii wiekowej – gadżety bankowe.  

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

po rozstrzygnięciu Konkursu.  

28. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku                     

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

w Koronowie.  

29. Na podstawie wybranej pracy konkursowej może zostać opracowany projekt gadżetu 

bankowego. 

30. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu: 

mailto:iod@bskoronowo.com.pl
http://www.bskoronowo.com.pl/
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a. 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. 

b. Organizator nabywa własność pracy konkursowej. 

31. Z chwilą wydania nagród Organizator 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 anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Laureata 

Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przesłanie pracy. 

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

stworzenia  gadżetów bankowych z wykorzystaniem pracy konkursowej. 

33. Nagrody wręczone zostaną do dnia 14.10.2019 roku. 

34. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu. 

35. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany treści regulaminu w czasie trwania Konkursu. 
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OŚWIADCZENIE 

……………………………………..…………………………………….. 

Nazwa Szkoły 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie grupowym „Zwiedzaj Świat z Bankiem” oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu w dniach 31.05.2019 

r. – 14.10.2019 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 nauczyciela zgłaszającego klasę  

do Konkursu 

 

…………………………………….. 

Klasa 

 

 

kategoria*: 
Kategoria 1: 6,7 i 8 klasy szkół podstawowych 

Kategoria 2: wszystkie klasy liceów i technikum 

 

* Właściwe podkreślić 

 

 

…………………………………….. 
telefon kontaktowy 

 

……………………………………. 
adres do korespondencji 

 

…………………………………… 
adres e-mail 

 

…………………………………….. 
czytelny podpis opiekuna klasy  

Załącznik nr 1a do Regulaminu  

Konkursu grupowego „Zwiedzaj Świat z Bankiem” 

mailto:iod@bskoronowo.com.pl
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OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie grupowym „Zwiedzaj Świat z Bankiem” oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich/mojego dziecka* danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu w 

dniach 31.05.2019 r. – 14.10.2019 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/wizerunku mojego dziecka* przez Organizatora Projektu - Bank 

Spółdzielczy w Koronowie. 

* 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 

 

 

kategoria*: 
Kategoria 1: 6,7 i 8 klasy szkół podstawowych 

Kategoria 2: wszystkie klasy liceów i technikum 

 

* Właściwe podkreślić 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Załącznik nr 1b do Regulaminu  

Konkursu grupowego „Zwiedzaj Świat z Bankiem” 

mailto:iod@bskoronowo.com.pl

