REGULAMIN KONKURSU

KASA dla KLASY
edycja 2018
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Postanowienia ogólne
§1
Konkurs pod nazwą KASA DLA KLASY edycja 2018, zwany dalej Konkursem jest organizowany dla klas 7 Szkół
Podstawowych, gimnazjalnych przy Szkołach Podstawowych (klasy 2 i 3) i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących
się na terenie gmin w których Bank Spółdzielczy w Oławie posiada placówkę, zwanych dalej Szkołami.
Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Oławie, z siedzibą w Oławie, 55-200 Oława, ul. Pałacowa 13,
zwany dalej Organizatorem lub Bankiem.
Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna uczniów Szkół, oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankiem,
a zwłaszcza:
1) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
2) popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banku Spółdzielczego w Oławie ;
3) kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego
w Oławie.
Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czas i miejsce konkursu
§2
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 01.02.2018 r. do 15.05.2018 r.
Uczestnicy konkursu
§3
W konkursie mogą brać udział klasy 7 przy Szkołach Podstawowych, gimnazjalne przy Szkołach Podstawowych (klasy 2 i
3) i szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin w których Bank Spółdzielczy w Oławie posiada placówkę,
zwane dalej Klasami za wyjątkiem klas które w edycji 2017 konkursu otrzymały nagrodę w postaci wsparcia finansowego.
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Warunki i przebieg konkursu
§4
Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie przez Klasę jednej ze szkół wymienionych w §3,
przystąpienia do konkursu złożone w placówce Banku, w terminie do 31.03.2018 r. (wzór zgłoszenia przystąpienia
danej klasy do konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody w Konkursie jest posiadanie lub założenie przez minimum 50%
uczniów Klasy (liczba uczniów danej klasy wg stanu na dzień 01.02.2018r.), która zgłosiła się do Konkursu, rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku w terminie maksymalnie do 30.04.2018r. Wybór rodzaju (pakietu)
rachunku (spośród oferowanych przez Bank) należy do ucznia, Bank nie wymaga założenia konkretnego rodzaju
rachunku. Fakt spełnienia w/w warunku posiadania przez minimum 50% uczniów Klasy rachunku oszczędnościowo
– rozliczeniowego w Banku, Klasa pisemnie zgłasza w placówce Banku, w terminie do 30.04.2018 r. (wzór zgłoszenia
zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora (w składzie 3 osobowym) zweryfikuje każde zgłoszenie pod
kątem spełnienia warunków Konkursu.
Nagrody
§5
Fundatorem nagród jest Organizator.
Nagrodą w Konkursie jest wsparcie finansowe dla Klasy w kwocie 1000zł (jeden tysiąc złotych), które może być
przeznaczone m.in. na współfinansowanie wycieczki szkolnej dla zwycięskiej Klasy.
Organizator przewidział 20 nagród o których mowa w ust. 2.
Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli wskazanej w ust. 3. O wyczerpaniu puli Organizator poinformuje
na swojej stronie internetowej.
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O przyznaniu nagrody decyduje kolejność wpływu do Banku zgłoszenia o spełnianiu warunku przyznania nagrody,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
Bank przewidział dodatkowe nagrody w wysokości 1000zł (jeden tysiąc złotych) dla 3 klas, które jako pierwsze
przekażą do Banku zgłoszenie o spełnianiu warunku przyznania nagrody, o którym mowa w § 4 ust. 3.
Dodatkową nagrodę w wysokości 500,00zł. (pięćset złotych) otrzyma również Szkoła której klasa zostanie
laureatem konkursu. Nagroda dla szkoły wypłacana będzie za każdą klasę która spełni warunki konkursu.
Nagrody, w imieniu Organizatora, wręczają przedstawiciele Banku w terminie do 31.05.2018r.
Nagroda dla zwycięskich klas oraz szkoły może zostać wypłacona w gotówce wychowawcy klasy lub przelana na
wskazany rachunek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.
Ustalenie wyników konkursu i ogłoszenie wyników
§6
Nagrody otrzyma 20 klas, które jako pierwsze spełnią warunek otrzymania nagrody i zgłoszą ten fakt w sposób
określony w § 4 ust. 3, a ich zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora.
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora ustala wyniki konkursu i powiadamia o nich Uczestników konkursu
w ustalonym przez Komisję Konkursową terminie, lecz nie później niż do 15.05.2018r.
Wyłonienia nagrodzonych Klas dokonuje Komisja Konkursowa, wynik ustalany jest w formie protokołu w obecności
co najmniej połowy składu Komisji.
Reklamacje
§7
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej i dostarczone osobiście do
siedziby Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Szkoły, nazwę Klasy, opis przyczyny reklamacji i treść żądania, a także
imię i nazwisko osoby składającej w imieniu Klasy reklamację.
Reklamację rozpatruje Komisja Konkursowa.
Składający reklamacje zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji pisemnie na adres Uczestnika,
w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi; po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji Uczestnik
zostanie poinformowany o jej wyniku pisemnie listem poleconym.
Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Uczestnik ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Organizatorem. Organami
właściwymi do rozstrzygania sporów są:
1) Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich w przypadku Uczestnika będącego
konsumentem, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.
2) Rzecznik Finansowy w przypadku Uczestnika, który jest osobą fizyczną,
3) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo
do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Organizatora jest Komisja Nadzoru
Finansowego.
Administrator (Organizator) danych będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Konkursu przez okres
5 lat, liczony od dnia wręczania Nagród. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7 administrator danych zniszczy
dokumentację konkursową.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego
prawa.
Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej oraz w placówkach Banku.

Postanowienia końcowe
§8
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego
prawa.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bank Spółdzielczy w Oławie z siedzibą
w Oławie, ul. Pałacowa 13, 55-200 Oława; dane uczestników – uczniów Klas posiadaczy rachunku oszczędnościowo
- rozliczeniowego w Banku (imię i nazwisko, data urodzenia) będą udostępnione Organizatorowi i przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
3. Zebrane w Konkursie dane mogą być udostępniane na zasadach i w trybie określonym w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, jak
również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych
w w/w ustawie. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do
ustalenia listy Laureatów, publikacji listy laureatów i wydania nagród.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

................................................
(pieczątka szkoły)

ZGŁOSZENIE
przystąpienia do konkursu

KASA DLA KLASY
Klasa ………………………………… przy Szkole …………………………………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość, kod pocztowy)

zgłasza swój udział w konkursie KASA DLA KLASY Banku Spółdzielczego w Oławie.

Liczba uczniów w Klasie (na 01.02.2018r.) ..............................................................................................................

Oświadczam, że REGULAMIN KONKURSU KASA DLA KLASY edycja 2018 został mi udostępniony, zapoznałam/em się
z jego treścią i w całości akceptuję wszystkie jego warunki.

.........................................

......................................

(podpis wychowawcy Klasy)

(podpis Dyrektora Szkoły)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................
(data i podpis Organizatora)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

................................................
(pieczątka szkoły)

ZGŁOSZENIE
spełnienia warunku otrzymania nagrody w konkursie

KASA DLA KLASY
Oświadczamy, że Klasa ………………………………… przy Szkole ……………………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość, kod pocztowy)

spełniła warunek otrzymania nagrody w Konkursie KASA DLA KLASY tj. posiadania na dzień ………………………………………
przez minimum 50% uczniów Klasy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku

Liczba uczniów w Klasie (na 01.02.2018r.) ..............................................................................................................
Liczba uczniów posiadaczy rachunku w Banku Spółdzielczym w Oławie .................................................................
(Zestawienie uczniów Klasy będącymi posiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku
Spółdzielczym w Oławie w załączeniu)
Oświadczam, że REGULAMIN KONKURSU KASA DLA KLASY edycja 2018 został mi udostępniony, zapoznałam/em się
z jego treścią i w całości akceptuję wszystkie jego warunki.

.........................................

......................................

(podpis wychowawcy Klasy)

(podpis Dyrektora Szkoły)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................
(data i podpis Organizatora)

Zestawienie uczniów
będących posiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego
w Banku Spółdzielczym w Oławie
z klasy ………….………. w szkole ………………………………………………………….. w …………………………………..

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia
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.........................................
(podpis wychowawcy Klasy)

Załącznik 2a do Regulaminu konkursu

DRUK WYPEŁNIA KAŻDY UCZEŃ ZGŁOSZONY W ZAŁACZNIKU NR 2
DRUK POZOSTAJE W DOKUMENTACJI SZKOŁY

Imię i nazwisko Ucznia

Data urodzenia

Potwierdzam, że :






Jestem posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Oławie
Wyrażam zgodę na udział w konkursie KASA dla KLASY edycja 2018,
Oświadcz, że REGULAMIN KONKURSU KASA dla KLASY edycja 2018 został mi udostępniony, zapoznałem/am się z jego treścią i w
całości akceptuje wszystkie jego warunki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez
Bank Spółdzielczy w Oławie.
Zostałem/am poinformowany/a że:
 Administratorem moich danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Oławie,
 zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie odwołana,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
 moje dane będzie przetwarzał wyłącznie Organizator i nie będą one udostępniane żadnym innym podmiotom.

Podpis Ucznia lub Opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

................................................
(pieczątka szkoły)

Sposób odbioru nagrody
w konkursie

KASA DLA KLASY
W imieniu klasy ………………………………… przy Szkole
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość, kod pocztowy)
prosimy o:
Wypłatę nagrody w konkursie KASA DLA KLASY w gotówce Pani/Panu ………………………………………………………………….
(wychowawca klasy)
Przelanie nagrody w konkursie KASA DLA KLASY na rachunek ………………………………………………………………………………
(nazwa rachunku)
numer …………………………………………………………………………………….

Dodatkową nagrodę dla Szkoły prosimy:
Wypłacić w gotówce Pani/Panu …………………………………………………………………………………
(wychowawca klasy)
Przelać na rachunek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa rachunku)
numer …………………………………………………………………………………….

.........................................

......................................

(podpis wychowawcy Klasy)

(podpis Dyrektora Szkoły)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................
(data i podpis Organizatora)

