
Regulamin konkursu  

§1  

Organizator Konkursu  

Bank Spółdzielczy w Białogardzie, ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard, wpisany 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie 

Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000104491, NIP 6720011615,  

REGON 000498454 zwanego dalej „Organizatorem”, organizuje konkurs dla Szkół 

Podstawowych - „Regularne oszczędzanie – klasowe wygrywanie z Bankiem 

Spółdzielczym w Białogardzie” zwanego dalej „Konkursem”.  

  

§2  

Cele Konkursu  

1. Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych w 

zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie wiedzy na temat 

Bankowości Spółdzielczej, a zwłaszcza:  

1) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego 

gospodarowania pieniędzmi,  

2) popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banku 

Spółdzielczego w Białogardzie,  

3) kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, 

potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w Białogardzie.  

2. Konkurs polega na systematycznym oszczędzaniu na  kontach bankowych w 

Banku Spółdzielczym w Białogardzie przez uczniów szkół, które przystąpiły do 

konkursu.  

3. Regulamin Konkursu stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i 

określa prawa i obowiązki uczestników.  

  

§3  

Czas i miejsce trwania konkursu  

1. Konkurs trwa od dnia 10 września 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

2. Konkurs prowadzony jest na terenie działalności Banku Spółdzielczego w 

Białogardzie.  

  

§4  

Uczestnicy Konkursu  

1. W konkursie biorą udział klasy (od 0 do 8) szkół podstawowych.  

2. Konkurs ma celu wyłonienie laureata tzn. jednej klasy ze szkoły, której 

Uczniowie systematycznie oszczędzają na kontach w Banku Spółdzielczym w 

Białogardzie.  

3. Rachunki otwarte przed rozpoczęciem konkursu też zaliczają się do klasyfikacji 

punktowej.  



4. W imieniu Szkoły czynności w Konkursie dokonuje Dyrektor Szkoły i 

Wychowawca klasy.  

  

  

§5  

Warunki konkursu  

Warunkiem udziału w konkursie jest:  

1. Pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu, przekazane do 

dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Białogardzie, na którego terenie 

działalności funkcjonuje szkoła, w terminie do dnia 30 września 2021 r. (wzór 

zgłoszenia przystąpienia Szkoły do Konkursu zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu).  

2. Pisemne zgłoszenie klasy przez Wychowawcę, przekazane do dyrektora 

Oddziału Banku Spółdzielczego w Białogardzie, na którego terenie działalności 

funkcjonuje szkoła, w terminie do 31 października 2021r. (wzór zgłoszenia klasy 

do Konkursu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).  

3. Pisemna zgoda opiekuna prawnego ucznia na udział w konkursie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu przekazane  przez 

Wychowawcę do dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Białogardzie, na 

którego terenie działalności funkcjonuje szkoła.  

4. Zgłoszenie przynajmniej 4 klas z jednej szkoły.  

  

§6  

Zasady punktowe Konkursu  

1. Klasa otrzyma jeden punkt za każdy rachunek ucznia, klasy zgłoszonej do 

konkursu, który w trakcie trwania konkursu będzie zasilany systematycznie 

(jedna wpłata bezgotówkowa w przynajmniej czterech miesiącach 

kalendarzowych).  

§7  

Ustalenie wyników Konkursu  

1. Nagrodę otrzymuje klasa z największą liczbą punktów, w danej szkole.  

2. Jeżeli dwie lub więcej klas zdobędą identyczną liczbę punktów o zwycięstwie 

zdecyduje ilość zasileń bezgotówkowych na rachunkach uczniów, którzy 

otworzyli lub posiadali rachunki w Banku Spółdzielczym w Białogardzie.  

  

§8  

Komisja konkursowa  

1. Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą:  

1) Dwóch Członków Zarządu;  

2) Koordynator. 



2. Komisja konkursowa ustala wyniki Konkursu do dnia 30 kwietnia 2022 r. i 

powiadamia o nich  Dyrektorów szkół.  

3. Do pozostałych zadań komisji konkursowej należy:  

1) Sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego wynik Konkursu.  

2) Nadzór nad wydaniem nagród.  

  

   

§9  

Nagrody  

1. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie przez Bank Spółdzielczy w 

Białogardzie wycieczki klasowej (wyjścia klasowego, spotkania klasowego) w 

kwocie 2.000,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące złotych). 

2. Wydanie nagrody nastąpi poprzez pokrycie kosztów np.: transportu, noclegu, 

biletów wstępu, wyżywienia i innych związanych z organizacją wycieczki 

klasowej (wyjścia klasowego, spotkania klasowego).   

    W tym celu wychowawca musi przedstawić fakturę (lub faktury) do kwoty   

    2.000,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące złotych) wystawioną na: Bank 

          Spółdzielczy w Białogardzie ul. Kochanowskiego 6 78-200 Białogard NIP:  

    6720011615  

  

§10  

Ochrona danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczniów, Dyrektorów i  

Wychowawców zwanych dalej „Uczestnikami” jest Bank Spółdzielczy w 

Białogardzie ul. Kochanowskiego 6, 78-200 Białogard, wpisany do Rejestru  

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX 

Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000104491, NIP 6720011615, REGON 

000498454. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na 

zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa 

informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z 

którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@bsbialogard.pl.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie.  

4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do:  

a) sprostowania danych,  



b) usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania,  

c) nr klasy,  

d) nazwa szkoły;  

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym 

z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wyżej określonych celów. 

10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) 

  

§11  

Postanowienia końcowe  

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile 

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko 

z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, 

ekonomicznymi lub prawnymi.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają 

warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od 

Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych 

bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza 

Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.  

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z 

treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.  

4. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w 

placówkach Banku Spółdzielczego w Białogardzie.  


