Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu nr 160/Z/2017 z dnia 27.10.2017r.

REGULAMIN
Konkursu „Świąteczna kartka z motywem banku”
§1
Organizator i Nazwa Konkursu
Organizatorem konkursu pod nazwą „Świąteczna kartka z motywem banku” zwanego dalej
„Konkursem”, jest Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100
Wągrowiec, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000135864, Regon
000506337, NIP 766-000-66-85, zwany dalej „Bankiem”.
§2
Przedmiot i cel przeprowadzenia Konkursu
1.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kartki świątecznej. Technika dowolna, projekt
winien być wykonany na kartce (papier techniczny) w formacie A5 (wymiar 148/210
mm), z wolnym miejscem na życzenia świąteczne, zwany dalej „projektem
konkursowym”.

2.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (zwanych dalej „Szkołami”) oraz
Opiekunów SKO (w tychże szkołach), które biorą udział w programie Szkolnych Kas
Oszczędności (zwanych dalej „SKO”) i posiadają rachunek SKO w Banku.
§3
Miejsca i czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terenie działania Banku, tj. na terenie powiatów:
wągrowieckiego, chodzieskiego, pilskiego, obornickiego, poznańskiego, nakielskiego,
bydgoskiego, żnińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, mogileńskiego.
2. Konkurs trwa w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 05 stycznia 2018roku,
przy czym zgłoszeń w Konkursie dokonywać można wyłącznie do dnia 15 grudnia
2017roku. Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagród i zakończeniu
ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
3. Zwycięskie projekty- kartki świąteczne zostaną przesłane wraz z życzeniami od Zarządu
Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu do laureatów konkursu.

§4
Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu
1.

Uczestnikiem Konkursu może zostać Szkoła posiadająca rachunek SKO w Banku, która
zgłosi projekt konkursowy w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia
15 grudnia 2017 roku. W imieniu Szkoły czynności w konkursie dokonywać może
Dyrektor Szkoły lub inna osoba wskazana przez Dyrektora osoba

na formularzu

zgłoszenia udziału w Konkursie.
2.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a) I kategoria : klasy od I do III
b) II kategoria: klasy od IV do VI
c) III kategoria: Opiekunowie SKO

3.

Zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w ust.1 polega na:
1) wypełnieniu

formularza

konkursowego

(oświadczenie

i

pełnomocnictwo)

zamieszczonego na stronie internetowej Banku: www.paluckibs.pl lub dostępnego w
Centrali Banku i w Oddziałach, Punktach kasowych, tj. wpisanie danych Szkoły
(nazwa i adres), imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby kontaktowej dokonującej
zgłoszenia, konieczne jest stosowne zaznaczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych osoby kontaktowej w celu realizacji Konkursu, oraz akceptację
Regulaminu i warunków Konkursu (na zasadach określonych w ust. 6 poniżej);
2) dostarczeniu do Banku (osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres
Banku) wypełnionego formularza konkursowego wraz z projektem konkursowym;
4.

Każdy Uczestnik (uczestnik oznacza jedną klasę w I i II kategorii) może złożyć
maksymalnie 10 projektów konkursowych.

W

III kategorii

można dokonać

nieograniczonej liczby zgłoszeń.
5.

Osoba fizyczna reprezentująca przystępującą do Konkursu Szkołę zgłaszająca projekt
konkursowy (działająca w imieniu i na rzecz Szkoły) zobowiązana jest:
1) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów przeprowadzenia
Konkursu,
2) przedłożyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia będącego autorem
projektu konkursowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów przeprowadzenia Konkursu,
3) wyrazić zgodę na udział Szkoły w Konkursie na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie,
4) złożyć oświadczenie, że Szkole przysługują pełne, niczym nie ograniczone autorskie
prawa majątkowe i osobiste do projektu konkursowego.

6.

W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się nieprawdziwe, Uczestnik
zobowiązany będzie pokryć wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia praw osób
trzecich, zgłoszone Organizatorowi w związku z rozpowszechnieniem projektu
konkursowego.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie projektów,
które zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, a także
zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego albo międzynarodowego, a także dóbr
osobistych lub innych praw osób trzecich, lub tych, które nie zmierzają do realizacji celu
Konkursu lub zawierają treści nawiązujące do podmiotów konkurencyjnych wobec
Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału
w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków
niniejszego Regulaminu.
§5
Komisja Konkursowa

1.

Nadzór nad prawidłowością Konkursu sprawuje Komisja konkursowa, zwana dalej
„Komisją”, powołana przez Organizatora.

2.

Komisja działa na podstawie Regulaminu wydanego przez Organizatora (załącznik nr 3
do Regulaminu)

3.

Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników.
§6
Rozstrzygnięcie Konkursu

1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do

dnia 20 grudnia 2017 roku; zwycięzcami w

Konkursie zostaną osoby, których zgłoszony projekt konkursowy będzie najbardziej
trafnie kojarzyć się z symboliką Świąt Bożego Narodzenia, bankowością spółdzielczą, a
ponadto wyróżniać się będzie oryginalnością i estetyką. Uczestnik może wygrać w
Konkursie tylko jedną nagrodę, bez względu na liczbę zgłoszonych projektów.
2.

Z chwilą dokonania wyboru projektu konkursowego i wydania nagród na Organizatora
przechodzi własność zwycięskiego projektu konkursowego i przechodzą na niego
wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego projektu konkursowego,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia projektu – prawo do wytwarzania dowolną
techniką egzemplarzy projektu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania projektu do pamięci komputera
oraz sieci multimedialnych;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami projektu – prawo do wprowadzania
do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy projektu;
3) w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w podpunkcieprawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego
udostępniania projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie,
udostępnianie utworu w sieci „Internet”, jak również techniką webcastingu,
simulcastingu, videocastingu oraz wszelkich innych form transmisji internetowej oraz
rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych
lub komórkowych), w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także
WAP) i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, VOD, PPV, komputery osobiste i inne);
4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia projektu w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
5) prawo do wykorzystania projektu i jego modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego
rodzaju dostępnych formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej,
radiowej, prasowej, internetowej, reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach
reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL), plakatach,
ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych,
6) wykorzystywanie do celów marketingowych.
§7
Nagrody, ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród
1.

Zwycięzcą Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
-

w I kategorii klas I-III – nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace:

Nagroda dla ucznia – autora zwycięskiego projektu – plecak (o wartości 40,00zł
słownie: czterdzieści złotych 00/100 brutto), zestaw do malowania (o wartości 23,87zł
słownie: dwadzieścia trzy złote 87/100 brutto), skarbonka (o wartości 9,10zł słownie:
dziewięć złotych 10/100 brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na
zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych,

-

w II kategorii IV-VI- nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace:

Nagroda dla ucznia – autora zwycięskiego projektu – plecak (o wartości 40,00zł
słownie: czterdzieści złotych 00/100 brutto), zestaw do malowania (o wartości 23,87zł

słownie: dwadzieścia trzy złote 87/100 brutto), skarbonka (o wartości 9,10zł słownie:
dziewięć złotych 10/100 brutto) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na
zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych

-

w III kategorii Opiekunowie SKO – nagrodzona zostanie jedna praca:
Nagroda dla opiekuna SKO – kosz termiczny (o wartości 42,80zł słownie:
czterdzieści dwa złote 80/100 brutto), oraz kubek termiczny (o wartości 39,60zł
słowni: trzydzieści dziewięć zł 60/100

brutto) wraz z dodatkową nagrodą

pieniężną, przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego
rodzaju.

3.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20 grudnia 2017 roku.

4.

Wyniki Konkursu zawierające oznaczenie i adres Szkoły, która zgłosiła zwycięski projekt
konkursowy zostaną opublikowane na stronie internetowej Banku: www.paluckibs.pl .

5.

Wydanie nagród nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 roku w siedzibie Banku (ul. Kolejowa
19 w Wągrowcu).
§8
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.

W terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 22 grudnia 2017 roku Uczestnik może
złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu i przyznania nagród.

2.

Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej, osobiście (w dowolnej placówce
Banku) lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Banku z dopiskiem „Reklamacja
Konkurs Świąteczna kartka z motywem banku”, przy czym przesyłka zawierająca
reklamację powinna zostać dostarczona do Banku w terminie wskazanym w ust. 1.

3.

Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Szkoły, opis przyczyny reklamacji i treść
żądania, imię i nazwisko osoby składającej w imieniu Szkoły reklamację.

4.

Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 i 3 formie nie
podlegają rozpatrzeniu.

5.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Bank, a Uczestnik składający reklamację zostanie
pisemnie poinformowany (listem poleconym lub przesyłka kurierską) o sposobie
załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Bankowi.

6.

Właściwym dla organizatora Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

7.

Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.

8.

Spory miedzy 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.
§9
Postanowienia końcowe

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2.

Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Banku i na stronie internetowej
Banku: www.paluckibs.pl.

3.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych osób kontaktowych oraz uczniówautorów projektów konkursowych wskazanych w zgłoszeniu następuje zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
Administratorem danych osobowych tych osób jest Pałucki Bank Spółdzielczy w
Wągrowcu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i
żądanie ich usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma z żądaniem na adres Centrali
Banku: Pałucki bank Spółdzielczy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 19, 62-100 Wągrowiec.

ZARZĄD
Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu

