Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Nr 8/09/2019 z 10.09.2019r.

REGULAMIN KONKURSU
„Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”
§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, z siedzibą w Limanowej, Rynek 7,
34-600 Limanowa, zarejestrowany pod nr KRS 0000081900 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 000499330,
NIP 737-00-05–743.
2. Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
§ 2.
CELE I ZAKRES KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych oszczędzających pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Limanowej.
2. Celem konkursu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży, popularyzacja oszczędzania oraz szerzenie
wiedzy o działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej, w tym szczególnie:
a) propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
b) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako
niezbędnego składnika współczesnej gospodarki,
c) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO Banku Spółdzielczego w Limanowej, jako działania
służącego wyrabianiu pozytywnych postaw, niezbędnych w dorosłym życiu,
d) rozwijanie i uzupełnianie działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci
poprzez edukację finansową,
e) propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności podziału
zadań,
f) tworzenie i pogłębianie więzi uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności artystycznych.
§ 3.
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa w okresie od 3 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.
2. Za okres działań realizowanych w ramach SKO uznaje się - 1 września 2019r. do 15 maja 2020r
3. Termin nadsyłania prac konkursowych i książeczek SKO z pieczątkami upływa w dniu 22 maja 2020r.
Decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do placówki Banku.
4. Materiały przesłane lub przekazane do Banku po w/w terminie nie będą oceniane.
5. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 29 maja 2020r.

§ 4.
KATEGORIE I SPECYFIKA KONKURSU
1. Konkurs składa się z dwóch kategorii:
a) kategoria dla szkół,
b) kategoria dla uczniów – uczestników SKO.

2. Przedmiotem konkursu w kategorii dla szkół są:
1) wyniki działalności SKO:
a) liczba uczniów − członków SKO − za każdy 1% uczniów należących do SKO, w stosunku do
ogólnej liczby uczniów: 0,1 pkt. Łącznie za tę kategorię można uzyskać do 20 pkt;
b) wzrost wartości środków zgromadzonych na rachunku SKO. Łącznie za tę kategorię można
uzyskać do 20 pkt;
c) wartość oszczędności w przeliczeniu na 1 członka SKO. Łącznie za tę kategorię można uzyskać do
20 pkt;
2) udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:
a) zorganizowanie udokumentowanej imprezy/wydarzenia o zasięgu ogólnoszkolnym na temat
oszczędzania w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej – 10 pkt. za każdą formę imprezy
(np. apel, przedstawienie, finały konkursów szkolnych, spotkanie z przedstawicielami Banku itp.),
b) zorganizowanie udokumentowanej zbiórki pieniędzy o zasięgu ogólnoszkolnym na określony cel
– 10 pkt. za każdą zbiórkę,
c) udokumentowana organizacja konkursów, quizów na temat oszczędzania w SKO w Banku 10 pkt. za każdą formę,
d) udział w konkursie ogłoszonym przez Bank Spółdzielczy w Limanowej – 30 pkt
e) udział w konkursach w ramach programu TalentowiSKO lub innych konkursach - za udział
w każdym konkursie max. 20 pkt.
f) inne udokumentowane formy propagowania oszczędzania (lekcje, blog, wystawa, kronika,
wycieczka do Banku) - 5 pkt. za każdą z form.
3) zebranie przez Szkołę jak największej ilości książeczek SKO z pieczątkami w okresie 01.09.2019 r. do
15.05.2020r.
4) za formę dokumentacji uznaje się przesłanie do Banku na adres mailowy: zkh@bs.limanowa.pl:
- materiału do publikacji na stronę internetową Banku,
- przesłanie zdjęć z wydarzenia,
- przesłanie linku do strony Szkoły, gdzie została zamieszczona informacja o wydarzeniu związanym
z SKO.
3. Przedmiotem konkursu w kategorii dla uczniów jest:
1) opracowanie i wykonanie przez ucznia w formie komiksu krótkiej historii dotyczącej oszczędzania
w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej:
a) komiks może zostać wykonany dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, wycinanie, grafika itp.) – format pracy od A4 do A3.
b) każdy uczeń może przygotować jedną, własnoręcznie przygotowaną historię w formie komiksu,
c) dozwolone są wyłącznie prace indywidualne,
d) każda praca musi być odpowiednio oznaczona - należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek
i nazwę szkoły,
e) prace powinny być dostarczone w oryginale i odpowiednio zabezpieczone, prace zrolowane nie
będą klasyfikowane,
f) do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu,
g) do Organizatora należy dostarczyć 3 najlepsze prace wybrane przez Opiekuna SKO lub Dyrekcję
danej Szkoły i przesłać do Banku do dnia 22.05.2019r.
h) prace w placówce Banku składa Opiekun SKO w zwartym opakowaniu zbiorczym,
i) opakowanie zbiorcze powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.
2) kolekcjonowanie książeczek SKO z pieczątkami w kształcie świnki skarbonki:
a) za 5 zł oszczędności uczeń otrzymuje od Opiekuna SKO pieczątkę z wizerunkiem świnki
skarbonki,
b) pieczątki z wizerunkiem świnki uczeń otrzymuje za oszczędności zebrane w okresie od
01.09.2019r. do 15.05.2020r,
c) uczeń otrzymuje pieczątki tylko za oszczędności indywidualne,
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d) uczeń za uzupełnienie całej książeczki SKO pieczątkami otrzymuje od Organizatora nagrodę
gwarantowaną:
a. za pierwszą książeczkę – oszczędności w wysokości 220 zł – kubek z grafiką SKO,
b. za drugą książeczkę – oszczędności w wysokości 440 zł – zestaw paletek,
c. za trzecią książeczkę – oszczędności w wysokości 660 zł – torebkę sportowa typu „nerka”,
d. za dziesiątą książeczkę – oszczędności o wartości 2 200 zł – power bank.
e) uczeń może uzyskać w roku szkolnym nagrody za max. 4 ww. książeczki.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Bank zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.
§ 5.
ZASADY OCENY KONKURSU
1. Organizator powoła Komisję konkursową, która dokona wyboru laureatów w obydwóch kategoriach.
2. Komisja konkursowa dokonana wyboru laureatów w kategorii dla szkół na podstawie Raportu z udziału
w Konkursie, za okres od 1 września 2019r. do 15 maja 2020r., który stanowi Załącznik Nr 3 do
Regulaminu.
3. Raport wraz z materiałami potwierdzającymi realizację zadań konkursowych zostanie sporządzony przez
szkolnego Opiekuna SKO i przesłany do Banku Spółdzielczego w Limanowej w terminie do dnia 22 maja
2020r.
4. Do Organizatora należy dostarczyć 3 najlepsze prace-komiksy wybrane przez Opiekuna SKO lub Dyrekcję
danej Szkoły i przesłać do Banku do dnia 22.05.2019r.
5. O kolejności miejsc zajętych w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za realizację zadań
konkursowych wymienionych w § 4 ust. 2.
6. Komisja konkursowa dokonana wyboru laureatów w kategorii dla uczniów na podstawie oceny komiksu,
biorąc pod uwagę:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) technikę i estetykę wykonania pracy konkursowej,
c) kreatywność, oryginalność i nowatorski pomysł,
d) samodzielność wykonania pracy.
7. Na podstawie ocen Komisji, do grona laureatów zostanie zakwalifikowanych 10 autorów prac komiksu.
8. Za książeczki SKO z pieczątkami świnkami uczeń otrzymuje nagrody gwarantowane określone w § 4 ust. 3.
pkt. 2.
9. Nagrody dla uczniów za wypełnione książeczki SKO z pieczątkami będę wydawane w ciągu całego roku
szkolnego po dostarczeniu do Banku przez Opiekuna SKO Formularza przekazania nagród, który stanowi
Załącznik Nr 4 do Regulaminu.
§ 6.
NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Organizator - Bank Spółdzielczy w Limanowej.
2. Nagrody zostaną przydzielone w następujących kategoriach:
1) dla szkoły - nagrody pieniężne (przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów):
a) nagroda pieniężna pierwszego stopnia w wysokości 1000 zł,
b) nagroda pieniężna drugiego stopnia w wysokości 700 zł,
c) nagroda pieniężna trzeciego stopnia w wysokości 400 zł;
d) nagroda pieniężna czwartego stopnia w wysokości 300 zł wraz z tytułem „Najdynamiczniejsza
szkoła SKO”
2) dla uczniów
a) wykonujących komiks - nagrody rzeczowe w postaci smartwatch Xiaomi,
b) aktywnie oszczędzających nagrody gwarantowane określone w § 4 ust. 3, pkt. 2.
3. Uroczysty finał konkursu, podczas którego zostaną wręczone nagrody dla zwycięskich szkół i uczniów,
odbędzie się 29 maja 2020r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.
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4. Laureaci, którzy nie odbiorą nagród w tym dniu, będą mogli uczynić to do dnia 14 czerwca 2020r.
w siedzibie Organizatora, pod adresem: Rynek 7, 34-600 Limanowa.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.bs.limanowa.pl.
§ 7.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie mogą brać udział szkoły oszczędzające pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej,
które podpisały Umowę patronacką z Bankiem.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy są aktywnymi członkami SKO.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora, lub dostarczenie do
placówki Banku formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
4. Każdy uczeń biorący udział w konkursie powinien za pośrednictwem Opiekuna SKO przekazać do siedziby
Organizatora Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.
5. Koszty związane z dojazdem finalistów i opiekuna na finał konkursu nie będą pokrywane przez
Organizatora.
6. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania,
na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych Prac Konkursowych przez Uczestnika w ramach
Konkursu, będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu
przeprowadzenia Konkursu.
7. Zwycięzcy Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, z chwilą jej wydania przez Organizatora, przenoszą
na Organizatora pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac
Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przenoszenia tych
praw, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy ilościowych.
§ 8.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z zachowaniem zasad określonych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.).
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu, na adres;
Bank Spółdzielczy w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa. Na kopercie z reklamacją należy umieścić
adnotację „Konkurs SKO”.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa w ciągu 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Składający
reklamacje zostają powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po podjęciu decyzji
w sprawie.
3. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 14 dni od ogłoszenia wyników lub
w przypadku zgłoszenia reklamacji z upływem 14 dni od dnia zakończenia procedury reklamacyjnej.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
polskiego prawa.
5. Regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu i dostępny jest na stronie www.bs.limanowa.pl oraz
w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Limanowej.
6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie
charakter informacyjny.
7. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
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