
Załącznik 
do Decyzji Zarządu BS
z dnia 23 stycznia 2023r. 

Regulamin Konkursu

„Jubileuszowe logo Banku Spółdzielczego 

w Grodzisku Wielkopolskim”

Grodzisk Wielkopolski,  23 styczeń 2023 rok



§ 1
Organizator i Nazwa Konkursu

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim  (zwany dalej „Bankiem”) przy ul. Chopina 1,
62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS:00000060484, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  NIP  788-00-10-507,  REGON  000505674
zwany  dalej  „Organizatorem”,  organizuje  konkurs:  „Jubileuszowe  logo  Banku  Spółdzielczego  w
Grodzisku  Wielkopolskim” (zwany  dalej  „Konkursem”)  dla  Uczniów  Szkół  Ponadpodstawowych
mających swoją siedzibę na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski, Opalenica, Wielichowo i Granowo.

§ 2
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszej Pracy konkursowej polegającej  na stworzeniu loga na
150-lecie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim w wersji cyfrowej.

2. Komisja konkursowa wybierze 3 prace konkursowe, które zostaną nagrodzone.
3. Konkurs skierowany jest do Uczniów Szkół Ponadpodstawowych i ma na celu rozwijanie zdolności i

umiejętności  artystycznych Uczniów jak również ma być alternatywną formą spędzenia wolnego
czasu.

4. Konkurs  nie  jest  grą  hazardową,  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem  wzajemnym,  loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej  w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz. U. 2022 r., poz. 888 z późn.
zm.). 

5. Regulamin  stanowi  wyłączną  podstawę  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  określa  prawa  
i obowiązki jego Uczestników.

§ 3
Miejsce i czas trwania Konkursu

1. Konkurs  prowadzony  jest  na  terenie  gminy  Grodzisk  Wielkopolski,  Opalenica,  Wielichowo,
Granowo.

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 24 stycznia 2023r. do dnia 02 marca 2023r. przy czym zgłoszeń w
Konkursie dokonywać można wyłącznie do dnia 24 lutego 2023r. Zakończenie Konkursu następuje
po wydaniu nagród.

1. Po  zakończeniu  Konkursu  i  ogłoszeniu  wyników  zwycięskie  Prace  konkursowe  zostaną
zamieszczone wraz z danymi laureatów na stronie internetowej Banku www.bsgrodzisk.pl oraz  na
fanpage’u w serwisie Facebook: facebook.com/bsgrodzisk.

§ 4
Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej który:
-ukończył 18 lat: wyśle pracę drogą mailową na adres: marketing@poczta.bsgrodzisk.pl, podpisaną 
zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 1) oraz klauzulę informacyjną (załącznik nr 3) w okresie 
od dnia 24 styczeń 2023r do dnia 24 lutego 2023   
-nie ukończył 18 lat: wyśle pracę drogą mailową na adres: marketing@poczta.bsgrodzisk.pl, 
podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) oraz klauzulę informacyjną 
(załącznik nr 3) w okresie od dnia 24 styczeń 2023r do dnia 24 lutego 2023
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2. Praca konkursowa:
a) winna być wykonana wyłącznie w pliku wektorowym i/lub bitmapowym.
b) nie może zawierać wizerunku pieniądza,
c) winna zawierać nazwę banku: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
d) winna być wykonana przez Ucznia.
e) winna być wysłana do 24 lutego 2023 na adres mailowy: marketing@poczta.bsgrodzisk.pl 

3. Uczeń może wykonać tylko jedną Pracę konkursową, która może zostać zgłoszona do Konkursu.
4. W  przypadku,  gdy  złożone  przez  rodzica/opiekuna  zgody  lub  oświadczenia  zawarte  w  treści

Oświadczenia okażą się nieprawdziwe lub nieskuteczne, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie
pokryć wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich, zgłoszone Organizatorowi
w związku z rozpowszechnieniem Pracy konkursowej.

5. Organizator  zastrzega  sobie prawo do  wykluczenia  z  udziału  w Konkursie  Prac konkursowych,
które:

a) powodują naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także dóbr osobistych lub
innych praw osób trzecich lub 

b) nie zmierzają do realizacji celu Konkursu lub
c) nie zawierają loga Banku lub
d) zawierają wizerunek pieniądza.

§ 5
Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową stanowić będą pracownicy Banku.
1. Pracownicy Banku dokonają wyboru 3 zwycięskich Prac konkursowych.
1. Prace konkursowe zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

a) zgodność Pracy konkursowej z tematem Konkursu,
b) jakość wykonania Pracy konkursowej,
c) oryginalność i pomysłowość.

1. Wyznaczony pracownik Banku dokona:
a) weryfikacji  zgłoszonych  Prac  konkursowych  pod  kątem  ich  zgodności  z  postanowieniami

Regulaminu, 
b) weryfikacji doręczonych Oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego,
c) podsumowania dokonanej przez pracowników Banku oceny Prac konkursowych,
d) sporządzi protokół z przebiegu Konkursu,
e) przedstawi wyniki Konkursu,
f) rozpatrzy reklamacje. 

§ 6
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wydanie nagród

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia  02 marca 2023 r. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 03 marca 2023 r
3. Pracownicy Banku dokonają wyboru 3 zwycięskich Prac konkursowych, którym autorom zostaną

przyznane nagrody pieniężne, przelane na wskazane konto:
a) dla Uczestnika, który zdobył pierwsze miejsce – 500,00 zł (pięćset złotych 00/100)
b) dla Uczestnika, który zdobył drugie miejsce –300,00 zł (trzysta złotych 00/100)
c) dla Uczestnika, który zdobył trzecie miejsce – 200,00 zł (dwieście złotych 00/100)

4. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę.
5. Rodzice/opiekuni  prawni  Laureata  lub  Laureat  w  celu  otrzymania  przez  Uczestnika  nagrody,

zobowiązani będą do przeniesienia na Organizatora własności oraz majątkowych praw autorskich do
Pracy konkursowej, tj. prawa do korzystania i rozporządzania zwycięskimi Pracami konkursowymi,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Pracy konkursowej – prawo do:
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a) utrwalania  i  zwielokrotniania  wszelkimi  znanymi  technikami,  w  tym  w  szczególności
utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych,

b) graficznej obróbki, 
c) zapisywania i odtwarzania w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w

tym  
w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet, 

d) przesyłania za pomocą sieci komputerowych, 
e) rozpowszechniania w dowolny sposób, 
f) publicznego udostępniania zwycięskich Prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci
Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych jak portalu Facebook.com, 

g) wykorzystywanie do celów marketingowych. 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Pracy konkursowej – prawo do wprowadzania

do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii Pracy konkursowej,
3) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Pracy konkursowej w całości lub w części,

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
4) prawo  do  rozporządzania  oraz  wykorzystania  Pracy  konkursowej,  w  tym  modyfikacji  oraz

adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych formach.
6. Prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na innych Uczestników.
7. Wyniki Konkursu zawierające imię i nazwisko Laureata opublikowane zostaną na stronie internetowej

Banku www.bsgrodzisk.pl oraz na fanpage’u w serwisie Facebook: facebook.com/bsgrodzisk.
8. Organizator  powiadomi  rodziców/opiekunów  prawnych  każdego  z  Laureatów  o  wygranej  

w Konkursie telefonicznie oraz o terminie i miejscu odbioru nagrody lub wyróżnienia przez Ucznia na
podany w Oświadczeniu rodzica lub opiekuna prawnego numer telefonu. 

9. Wręczenie nagród nastąpi  w terminie do dnia 17 marca 2023r.  w Centrali  Banku lub w danej
placówce Banku

§ 7
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być skałdane w formie pisemnej do Organizatora,
na adres: Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, 64-065 Grodzisk Wlkp.; na
kopercie  z reklamacją  prosimy  zamieścić  adnotację:  „Jubileuszowe  logo  Banku Spółdzielczego  
w Grodzisku Wielkopolskim”

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
wnoszącego reklamację, opis przyczyny reklamacji i treść żądania.

3. Skłądajacy reklamacje zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji pisemnie lub
telefonicznie na podany adres lub numer telefonu, w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji
Organizatorowi. 

4. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich i Powiatowych Rzeczników

Konsumenta. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora  i  na  stronie  internetowej  Banku
www.bsgrodzisk.pl 

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolski, ul. Chopina
1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. 

4. Podanie  danych  osobowych  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  Ucznia jest  dobrowolne,  ale  jest
warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. 

5. Oświadczenie Organizatora – Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

6. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich
poprawiania  i  żądania  ich  usunięcia,  poprzez  przesłanie  stosownego  pisma  z żądaniem na  adres
Organizatora.

7. Organizator  będzie  archiwizował  dokumenty  dotyczące Konkursu przez  okres  1  roku  od  daty
ogłoszenia wyników Konkursu.

8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7, Organizator zniszczy dokumentację Konkursu.
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