
 

Regulamin Konkursu Dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

  

 
 

 Wersja: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu dla Opiekunów 

Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, Grudzień 2018 

 

 

 



 

Regulamin Konkursu Dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

 

 

 

 

 

Wersja: 0 
 

 

2  z  1 0  . 

 

 

Spis treści 

 

Regulamin ................................................................................................................................. 3 

Definicje ..................................................................................................................................... 3 

Cel Konkursu ............................................................................................................................ 4 

Termin Konkursu ..................................................................................................................... 4 

Udział w Konkursie .................................................................................................................. 4 

Komisja Konkursowa .............................................................................................................. 5 

Ocena i punktacja ..................................................................................................................... 5 

Nagrody ..................................................................................................................................... 6 

Ogłoszenie wyników, wydanie Nagród ................................................................................... 6 

Reklamacje ................................................................................................................................ 7 

Przetwarzanie danych osobowych .......................................................................................... 8 

Postanowienia końcowe ......................................................................................................... 10 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Zał. nr 1: Konkurs dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych - Karta zgłoszeniowa 

Zał. nr 2: Protokół wydania wygranej w konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych zorganizowanym i przeprowadzonym przez Krakowski Bank 

Spółdzielczy 

Zał. nr 3: Zasady naliczania punktacji konkursowej w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas 

Oszczędnościowych zorganizowanym i przeprowadzonym przez Krakowski Bank 

Spółdzielczy 



 

Regulamin Konkursu Dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

 

 

 

 

 

Wersja: 0 
 

 

 3  z  1 0  

 

 

Regulamin 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu dla Opiekunów 

Szkolnych Kas Oszczędnościowych organizowanego przez Krakowski Bank Spółdzielczy.  

 

Definicje 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

1. Karta Zgłoszeniowa – formularz zawierający informacje dot. Uczestnika,  

2. Konkurs – konkurs dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie,  

3. Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody. 

4. Laureaci– zwycięzcy Konkursu, 

5. Opiekun – opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły wraz z opinią Rady 

pedagogicznej, o ile obowiązek udzielenia opinii w przedmiocie 

wyznaczenia/powierzenia funkcji Opiekuna SKO zawarty jest w regulaminie Rady 

pedagogicznej, 

6. Organizator – Krakowski Bank Spółdzielczy, adres: Rynek Kleparski 8, 31-150 

Kraków, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000078979, 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 675-000-60-27, REGON: 000500286. 

7. SKO –Szkolną Kasę Oszczędnościową działającą w ramach spółdzielni uczniowskich, 

8. Szkoła – Szkołę prowadzącą działalność na terenie działania jednostek 

organizacyjnych Krakowskiego Banku Spółdzielczego,  

9. Uczestnik – Opiekuna SKO, który dokona zgłoszenia do Konkursu i dotrzyma 

warunków ustalonych w Regulaminie,  
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Cel Konkursu 

§ 3 

Celem Konkursu dla Opiekunów SKO, jest wsparcie działań edukacyjnych realizowanych 

przez nauczycieli – Opiekunów SKO, kierowanych do uczniów Szkół. Poprzez ww. działania 

rozumie się opiekę nad Szkolną Kasą Oszczędnościową, dla której rachunek prowadzony 

jest przez Krakowski Bank Spółdzielczy oraz upowszechnienie systematycznego 

oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi. 

Termin Konkursu 

§ 4 

1. Konkurs odbywa się w terminie od 08.01.2019 r. do 30.09.2019 r.  

2. Przyjmowanie Kart Zgłoszeniowych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu 

Konkursu Dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych, uprawniających do 

udziału w Konkursie odbywa się w terminie do dnia 17.04.2019 

3. Zakwalifikowanie do udziału w Konkursie następuje po przekazaniu przez Opiekuna 

Karty Zgłoszeniowej, zgodnie z § 5 Regulaminu, do Oddziału Organizatora, w którym 

prowadzony jest rachunek SKO w terminie, o którym mowa w ust. 2.  

4. Datą przekazania Karty Zgłoszeniowej do udziału w Konkursie jest data wysłania 

wiadomości e-mail lub data dostarczenia Zgłoszenia do Oddziału Organizatora 

zgodnie z § 5 Regulaminu.  

 

Udział w Konkursie 

§ 5 

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie szkoły biorące udział w programie SKO 

przy współpracy z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym. 

2. Warunkiem udziału Opiekuna SKO w Konkursie jest dokonanie Zgłoszenia:  

1) w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) zawierającej, pod rygorem 

niezakwalifikowania do udziału w Konkursie, wypełnioną, podpisaną przez 

Opiekuna SKO oraz Dyrektora Szkoły właściwej dla danego Opiekuna SKO 

i zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową, bezpośrednio do Oddziału Organizatora. 

Karta Zgłoszeniowa może być przesłana zarówno na służbowy adres e-mail 

pracownika Oddziału jak i adres e-mail ogólny Oddziału,  
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lub  

poprzez dostarczenie, pod rygorem niezakwalifikowania do udziału w Konkursie, 

oryginału wypełnionej, podpisanej przez Opiekuna SKO oraz Dyrektora Szkoły 

właściwej dla danego Opiekuna SKO Karty Zgłoszeniowej bezpośrednio do 

Oddziału Organizatora.  

2) dostarczenie do Organizatora Karty Zgłoszeniowej w terminie wskazanym w § 4 

ust. 2. 

 

3. Każdy Opiekun SKO może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Konkursu.  

4. Opiekun SKO wypełniając Kartę Zgłoszeniową zobowiązany jest do podawania 

rzetelnych i prawdziwych informacji. 

5. Jeżeli Szkoła ma więcej niż jednego Opiekuna SKO zgłoszenia należy dokonać na 

odrębnych Kartach Zgłoszeniowych.  

6. W przypadku przekazania przez danego Opiekuna SKO więcej niż jednej Karty 

Zgłoszeniowej, pod uwagę będzie brana Karta Zgłoszeniowa otrzymana, jako ostatnia.  

 

Komisja Konkursowa 

§ 6 

1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena Karty Zgłoszeniowej zgodnie z § 7 

Regulaminu oraz wyłonienie Laureatów, którzy otrzymają Nagrody.  

2. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Zarząd Organizatora lub przez osobę 

przez niego wyznaczoną.  

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą pracownicy Organizatora.  

4. Komisja Konkursowa może liczyć od 3 do 5 osób.  

Ocena i punktacja 

§ 7 

1. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 punktów.  

2. Szczegółowy sposób obliczania punktacji określają Zasady naliczania punktacji 

konkursowej w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

zorganizowanym i przeprowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy, stanowiące 

Zał. nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Przy ocenie Karty Zgłoszeniowej i przyznawaniu Nagród brane są pod uwagę 

następujące kryteria:  
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1) Powszechność oszczędzania - stosunek liczby uczniów w Szkole danego Uczestnika, 

posiadających książeczki SKO wydane przez Krakowski Bank Spółdzielczy, do liczby 

wszystkich uczniów w Szkole danego Uczestnika na dzień złożenia Zgłoszenia 

konkursowego - maksymalnie 10 punktów,  

2) Systematyczność oszczędzania – stosunek liczby uczniów w Szkole danego 

Uczestnika, posiadających książeczki SKO wydane przez Krakowski Bank 

Spółdzielczy, systematycznie oszczędzających w SKO, do liczby wszystkich uczniów 

posiadających książeczki SKO (wydane przez KBS) w danej Szkole. Za 

systematyczność uznaje się comiesięczną wpłatę dowolnej kwoty w okresie od 

8.01.2019 do 30.03.2019 r.- maksymalnie 20 punktów  

4. W przypadku, gdy Uczestnicy uzyskają taką samą liczbę punktów o ostatecznej 

kolejności decydować będzie większa liczba punktów uzyskanych za:  

 Systematyczność oszczędzania 

5. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.  

 

Nagrody 

§ 8 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

2. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody:  

1) I miejsce – Kamera cyfrowa o wartości nie niższej niż 650 zł brutto (sześćset 

pięćdziesiąt zł) i nie wyższej niż 750 zł brutto (siedemset pięćdziesiąt zł), 

2) II miejsce – Tablet o wartości nie niższej niż 300 zł brutto (trzysta zł) i nie 

wyższej niż 350 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt zł), 

3) III miejsce – Smartfon o wartości nie niższej niż 200 zł brutto (dwieście zł) 

i nie wyższej niż 250 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt zł), 

3. Wartość puli nagród wynosi minimalnie 1 150 zł brutto (jeden tysiąc sto 

pięćdziesiąt zł), maksymalnie 1 350 zł brutto (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt zł). 

 

Ogłoszenie wyników, wydanie Nagród 

§ 9 

1. Ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora 

(www.kbsbank.com.pl) następuje w terminie do dnia 8.05.2019 r. 
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2. Nagroda zostanie dostarczona do Uczestnika na adres Szkoły wskazany w Karcie 

Zgłoszeniowej do dnia 14.06.2019 r. 

3. Uczestnik odbierający nagrodę zobowiązany jest do podpisania Protokołu wydania 

wygranej w Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych 

zorganizowanym i przeprowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy, w celu 

potwierdzenia odbioru nagrody. Protokół stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

1) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę 

prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo 

przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie 

wyłonionemu przez Komisję Konkursową. 

2) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości nagrody.  

 

Reklamacje 

§ 10 

1. Uczestnik może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację w formie pisemnej – 

drogą elektroniczną na adres sko@kbsbank.com.pl, w terminie 30 dni roboczych od 

dnia ogłoszenia wyników. 

2. Skargi lub reklamacje powinny zawierać dane Uczestnika, datę wystąpienia i opis 

zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia 

Uczestnika.  

3. Do złożonej skargi lub reklamacji Uczestnik powinien dołączyć wszelkie dokumenty 

będące podstawą do rozpatrzenia skargi lub reklamacji.  

4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich zasadności i ewentualnym 

podjęciu przez Organizatora stosownych działań mających na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji 

Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku drogą elektroniczną na adres, 

z którego przesłano skargę lub reklamację albo w inny sposób określony przez 

Uczestnika.  

5. Organizator rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 

dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. W przypadku braku możliwości 

rozpatrzenia sprawy w podanym terminie, Organizator poinformuje Uczestnika 
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o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że nie może on 

przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.  

 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 11 

1. Dane osobowe Uczestników oraz Dyrektorów Szkół będą przechowywane i 

przetwarzane przez Organizatora zgodnie Rozporządzeniem 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, zwanym dalej „RODO”. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników i Dyrektorów Szkół jest Organizator. 

Dane kontaktowe Organizatora: Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, tel. 12 422 82 65, 

adres email: sekretariat@kbsbank.com.pl .  

3. U Organizatora powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować pisemnie na adres Organizatora oraz elektronicznie pod adresem e-mail: 

iod@kbsbank.com.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane są na 

stronie www.kbsbank.com.pl w zakładce Kontakt. Z inspektorem ochrony danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Organizator będzie przetwarzał dane Uczestników i Dyrektorów Szkół w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród Laureatom, 

opublikowania nazwisk Laureatów na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl,  

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda osoby, której dane dotyczą),  

2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora tj. do rozpatrzenia 

reklamacji, wniosków oraz odwołań, ustalenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3) wypełnienia spoczywających na Organizatorze obowiązków prawnych 

wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości, związanych z przechowywaniem 

dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane osobowe 

Uczestników i Dyrektorów Szkół mogą być przekazane podmiotom lub organom, 

którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

http://www.kbsbank.com.pl/
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6. Dane osobowe Uczestników i Dyrektorów Szkół będą przechowywane przez okres 

niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.: 

1)  w zakresie przeprowadzenia Konkursu – przez okres do czasu zakończenia konkursu i 

wręczenia nagród Laureatom lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w tym celu; 

2)  w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora przez okres 

niezbędny do rozpatrzenia odwołania/ reklamacji, okres niezbędny do 

zabezpieczenia roszczeń Organizatora lub obrony przed roszczeniami, 

3)  w zakresie, w jakim Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników i 

Dyrektorów Szkół wyłącznie na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym 

momencie wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

4)  w zakresie wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków wynikających z 

przepisów prawa przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku 

obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.  

7. Podanie przez Uczestników i Dyrektorów Szkół danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak 

będzie rezygnację z udziału w Konkursie.  

8.  Organizator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych osobowych.  

9.  Zgodnie z RODO Uczestnikom i Dyrektorom Szkół przysługują prawa do: 

1) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, (art. 15 RODO),  

2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),  

3) usunięcia swoich danych osobowych- prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),  

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),  

5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO).  

6) prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją Uczestnika lub Dyrektora Szkoły – sprzeciwu wobec przetwarzania jej/jego 

danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. W takim 

przypadku Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika lub Dyrektora 

Szkoły, o ile wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane 
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dotyczą,  lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

(art. 21 ust. 1 RODO).  

10. Uczestnikom i Dyrektorom Szkół przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy 

uznają oni, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. pod 

adresem wskazanym w § 2, zostaje również udostępniony na stronie internetowej 

Organizatora tj. www.kbsbank.com.pl. 

2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie do dnia 07.05.2018 r., 

poprzez wysłanie emaila na adres sko@kbsbank.com.pl z informacją o takiej 

rezygnacji oraz danymi identyfikującymi Zgłoszenie rezygnującego Uczestnika 

Konkursu. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej 

nagrody, która wówczas może zostać przyznana kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.  

3. Wysyłając Kartę Zgłoszeniową Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się 

z treścią niniejszego Regulaminu oraz że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 


