Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Nr 8/11/2015 z 30.11.2015r.

REGULAMIN KONKURSU
„Spełniam marzenia dzięki 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 KONKURSU
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych oszczędzających pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Limanowej. 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 oraz
przyzwyczajanie ich do korzystania z usług bankowych;
b) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi jako
niezbędnego składnika współczesnej gospodarki oraz kształtowanie umiejętności szanowania
pieniądza;
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 i uczniów z Bankiem, jak również rozwój umiejętności plastycznych
i artystycznych.
§3
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa w okresie od 10 grudnia 2015r. do 24 czerwca 2016r.
2. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 maja 2016r. Decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do
placówki Banku.
3. Prace przesłane lub przekazane do banku po ww. terminie nie będą oceniane.
§4
ZASADY I SPECYFIKA KONKURSU
1. Konkurs składa się z dwóch kategorii:
a) kategoria dla szkół,
b) kategoria dla uczniów.

2. Przedmiotem konkursu w kategorii dla szkół są:
a) wyniki działalności SKO,
b) udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania.
3. Przedmiotem konkursu w kategorii dla uczniów jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej
przedstawiającej sposób realizacji marzeń dzięki SKO, które wyznacza hasło Konkursu: „Spełniam
marzenia dzięki SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Prace konkursowe muszą uwzględniać
następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)

sposób przygotowania: praca musi być wykonana odręcznie i być wynikiem osobistej twórczości
ucznia;
technika pracy: dowolna technika plastyczna;
materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.;
format pracy: od A4 do A3.

4. Zasady przygotowania i oznakowania prac uczniów:










każdy uczeń może przygotować jedną, własnoręcznie przygotowaną pracę;
dozwolone są wyłącznie prace indywidualne;
nie przyjmujemy prac przestrzennych;
przyjmujemy prace bez oprawy;
prosimy o odpowiednie zabezpieczenia prac rysunkowych;
prace zrolowane nie będą klasyfikowane;
na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu;
prace w placówce Banku składa Opiekun SKO w zwartym opakowaniu zbiorczym;
opakowanie zbiorcze powinno zawierać dodatkowo listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

§5.
ZASADY OCENY KONKURSU
1. Ocenie Komisji konkursowej w kategorii dla szkół podlegają następujące obszary:
a) Wyniki działalności SKO:
 liczba uczniów−członków SKO w dniu zakończenia Konkursu, tj. w dniu 15 maja − za każdy 1%
uczniów należących do SKO, w stosunku do ogólnej liczby uczniów: 0,1 pkt. Łącznie za tę kategorię
można uzyskać od 0 do 10 pkt;
 liczba uczniów−członków SKO, systematycznie oszczędzających (wnoszących wpłaty na książeczki
SKO, co najmniej raz w miesiącu w czasie trwania Konkursu), w stosunku do ogólnej liczby
członków SKO: za każdy 1 % − 0,1 pkt. Łącznie za tę kategorię można uzyskać do 0 do 10 pkt;
 wzrost wartości środków zgromadzonych przez SKO (od 1 września 2015r. do 15 maja 2016r.).
Łącznie za tę kategorię można uzyskać od 0 do 10 pkt;
 wyniki współzawodnictwa między klasami. Łącznie za tę kategorię można uzyskać od 0 do 10 pkt.
b) Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:
 za zorganizowanie i podsumowanie udokumentowanego, międzyklasowego współzawodnictwa –
konkursu o oszczędzaniu o zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie działalności SKO - 30 pkt.;
 za zorganizowanie udokumentowanej imprezy o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania
w SKO lub w Banku Spółdzielczym w Limanowej – 5 pkt. za każdą formę imprezy - max. 25 pkt.;
 za zorganizowanie przedstawienia przez uczniów o tematyce oszczędzania – 10 pkt. za każde
przedstawienie - max. 30 pkt.;
 za zorganizowanie udokumentowanej zbiórki pieniędzy o zasięgu ogólnoszkolnym na określony
cel – 5 pkt. za każdą zbiórkę - max. 15 pkt.;
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 za zorganizowanie wystawy na temat oszczędzania w SKO – 5 pkt. za każdy rodzaj wystawy max. 20 pkt.;
 za prowadzenie promocji działalności SKO na stronie Banku Spółdzielczego w Limanowej –
artykuły publikowane pod adresem www.bs.limanowa.pl/sko - do 10 pkt. Punkty przyznaje
Komisja konkursowa, w przypadku braku artykułów Komisja konkursowa nie przyznaje punków za
to zadanie;
 za udokumentowaną organizację konkursów na temat oszczędzania w SKO i w Banku
Spółdzielczym w Limanowej - 5 pkt. za każdą formę – max. 25 pkt.;
 za zorganizowanie quizu o charakterze ogólnoszkolnym w tematach: form oszczędzania, wiedzy
o spółdzielczości bankowej, o Banku Spółdzielczym w Limanowej - 5 pkt. za każdy rodzaj quizu –
max. 25 pkt.;
 za udział w konkursach ogłaszanych przez Bank na stronie internetowej www.bs.limanowa.pl za
udział w każdym konkursie – max. 30 pkt.;
 za udział w konkursach w ramach programu TalentowiSKO - za udział w każdym konkursie max.
30 pkt.;
 za inne formy propagowania oszczędzania - 5 pkt. za każdą z form – max. 25 pkt.
2. O kolejności miejsc zajętych w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za realizację zadań
konkursowych wymienionych w ppkt. a) i b).
3. Ocenie Komisji konkursowej w kategorii dla uczniów podlegają następujące obszary:




zgodność z tematyką,
technika i estetyka wykonania,
nowatorski pomysł.

4. Na podstawie ocen Komisji, do grona laureatów zostanie zakwalifikowanych 52 autorów spośród
nadesłanych do Konkursu prac.
§6
NAGRODY
1. Fundatorem nagród jest Organizator - Bank Spółdzielczy w Limanowej.
2. Nagrody zostaną przydzielone w następujących kategoriach:
a) dla szkoły – wybór laureatów będzie uzależniony od oceny uzyskanej w konkursie wg kryteriów
określonych w §5 ust. 1:




Nagroda pieniężna pierwszego stopnia - przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów w wysokości 1000 zł,
Nagroda pieniężna drugiego stopnia - przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów w wysokości 700 zł,
Nagroda pieniężna trzeciego stopnia – przelew na rachunek oszczędnościowy SKO Uczniów w wysokości 400 zł;

b) dla uczniów - wybór laureatów odbędzie się na podstawie prac komisji konkursowej w oparciu
o kryteria określone w §5 ust.3:





Nagroda stopnia pierwszego w ilości 7 sztuk – plecak szkolny Nike,
Nagroda stopnia drugiego w ilości 15 sztuk – słuchawki Sony,
Nagroda stopnia trzeciego w ilości 15 sztuk – torba młodzieżowa A4 z nadrukiem,
Nagroda stopnia czwartego w ilości 15 sztuk – portfel młodzieżowy.
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3. Komisja powołana przez Organizatora dokona wyboru laureatów.
4. Uroczysty finał konkursu odbędzie się 10 czerwca 2016r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.
Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas finału konkursu. Laureaci, którzy nie odbiorą nagród w
tym dniu, będą mogli uczynić to do dnia 20 czerwca 2016r. 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. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie powinien za pośrednictwem Opiekuna SKO przekazać do siedziby
Organizatora Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres Organizatora, lub dostarczenie do
placówki Banku pracy ucznia, w terminie do 15 maja 2016r. wraz z czytelnie wypełnionym
Oświadczeniem, o którym mowa w pkt.3.
5. Koszty związane z dojazdem finalistów i opiekuna na finał konkursu nie będą pokrywane przez
Organizatora.
6. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). Dane osobowe będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przekazania nagród. Każdy
z Uczestników ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej danych osobowych uczestników Konkursu dla celów marketingowych,
promocyjnych, reklamowych i statystycznych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).
8. W przypadku przyznania nagrody uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przez Bank
Spółdzielczy w Limanowej na stronie internetowej Banku www.bs.limanowa.pl swojego imienia
i nazwiska oraz wykorzystanie go w celach wymienionych w pkt. 6.
9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przekazaniem własności i praw autorskich do prac
konkursowych na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora jak również w internecie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 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. Regulamin 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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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
w Konkursie „Spełniam marzenia dzięki SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” oraz na umieszczenie imienia
i nazwiska mojego dziecka w publikacjach i wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
w internecie (www.bs.limanowa.pl).

………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka (Uczestnika konkursu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wiek dziecka

Akceptuję Regulamin Konkursu organizowanego przez Bank Spółdzielczy w Limanowej. Oświadczam, że nadesłana
praca jest wynikiem osobistej twórczości
…………………………………
(imię i nazwisko)
– dziecka, którego jestem opiekunem i nie narusza praw podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dziecka którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w Konkursie i w celu przekazania nagród
zwycięzcom Konkursu, a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w Konkursie na stronie
internetowej http://www.bs.limanowa, w związku z art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).
Ponadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie przekazanej pracy dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie zobowiązuję się do
przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach eksploatacji na zasadach
ustalonych przez Organizatora.
………………………………………………………
imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego

……………………………
data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
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