
Załącznik do Uchwały Nr 23/12/ABC/DRZ/2020  

Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

z dnia 3 czerwca 2020 r.  

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
„Inkubator szkolnych biznesów” 

w ramach Programu TalentowiSKO 
 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Inkubator Szkolnych Biznesów” (dalej „Konkurs”) zawiadamia, 

iż w związku z wystąpieniem siły wyższej w postaci stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19  

i związanego z nim zamknięciem w dniu 13 marca 2020 roku szkół publicznych i niepublicznych, mając 

na względzie dotychczasowy  trud uczestników Konkursu, oraz szanując czas i zaangażowanie 

nauczycieli, Rodziców oraz osób wspierających prowadzenie Konkursu postanowił umożliwić 

rozstrzygnięcie Konkursu poprzez dokonanie zmian terminów wskazanych w regulaminie 

Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Inkubator szkolnych biznesów” 

(dalej „Regulamin”), to jest: 

1. Skrócenie okresu obowiązywania konkursu, o którym mowa w §3 Regulaminu do dnia 13 marca 

2020 roku. 

2. Wydłużenie terminu na przesłanie Załącznika numer 3 „Raport z udziału w Konkursu”, o którym 

mowa w §5 ustęp 3 punkt 1) Regulaminu do dnia 22 września 2020 roku. 

3. Wydłużenie terminu na przesłanie przez Bank Spółdzielczy do Centrali Banku BPS S.A., 

dokumentów o których mowa w §5 ustęp 3 punkt 2) Regulaminu do dnia 1 października 2020 

roku. 

4. Zmianę terminu powołania Regionalnych Komisji Konkursowych z 29 kwietnia 2020 roku na  

10 października 2020 roku. 

5. Zmianę terminu rozstrzygnięcia przez Regionalne Komisje Konkursowe Konkursu, o którym 

mowa w §8 ustęp 3 punkt 2) Regulaminu z 25 maja 2020 roku na dzień 5 listopada 2020 roku. 

6. Zmianę terminu zawiadomienia przez Regionalną Komisję Konkursową o wynikach Konkursu, o 

której mowa w §8 ustęp 4 Regulaminu z dnia 31 maja 2020 roku, na dzień 9 listopada 2020 

roku.  

7. Zmianę terminu przesłania protokołów Regionalnych Komisji Konkursowych wraz ze zbiorczym 

(regionalnymi) sprawozdaniami, o których mowa w §7 ustęp 3 punkt 2) Regulaminu z 31 maja 

2020 roku, na datę 9 listopada 2020 roku. 

8. Zmianę terminu powołania Krajowej Komisji Konkursowej wskazaną w §7 ustęp 5 Regulaminu 

z dnia 10 maja 2020 roku na dzień 10 października 2020 roku. 

9. Zmianę terminu rozstrzygnięcia Konkursu przez Krajową Komisję Konkursową, o którym mowa 

w §9 ustęp 4 Regulaminu z dnia 10 czerwca 2020 na dzień 25 listopada 2020 roku. 

10. Zmianę terminu końcowego na wypłatę nagród laureatom, o którym mowa w §11 ustęp 3 

Regulaminu na termin do 7 grudnia 2020 roku. 

 


