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REGULAMIN KONKURSU 

„ POROZMAWIAJMY O PŁATNOŚCIACH MOBILNYCH” 

 

 

 

Organizator Konkursu 

§ 1 

1. Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29a, 64-140 Włoszakowice, Wpisany w 

Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108225, REGON 000505616, NIP 697-00-21-

566 zwany dalej „Organizatorem”, organizuje Konkurs „POROZMAWIAJMY O PŁATNOŚCIACH 

MOBILNYCH” (zwany dalej „Konkursem”) dla uczniów - uczestników "drzwi otwartych" 

organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice. 

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia 

przez Uczestnika do Konkursu.  

3. Pełna klauzula informacyjna w zakresie przysługującej Uczestnikowi ochrony jego danych 

osobowych, w związku z udziałem w Konkursie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

Cel Konkursu 

§ 2 

1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o płatnościach mobilnych oraz o działalności w tym 

zakresie Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach wśród młodzieży oraz nagrodzenie 

zwycięzców Konkursu wyłonionych spośród Uczestników Konkursu na zasadach i warunkach 

wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Konkurs polega na przedstawieniu przez uczestnika jego doświadczeń z płatnościami mobilnymi, 

w tym również usługami oferowanymi w tym zakresie przez Bank Spółdzielczy we 

Włoszakowicach, i dokonaniu przez niego oceny ich przydatności w życiu codziennym oraz 

wskazanie oczekiwanego kierunku rozwoju nowych technologii w płatnościach mobilnych. 

3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847  t.j.) i nie podlega rygorom określonym w wyżej wymienionej 

ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.  

4. Regulamin Konkursu stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu. 

 

Czas i miejsce trwania Konkursu 

§ 3 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 23 kwietnia 2022r. – 5 maja 2022r.; ogłoszenie 

Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2022r. w ramach organizowanych przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Włoszakowice „drzwi otwartych”.  

2. Miejsce organizacji Konkursu: Hala Sportowo – Środowiskowej we Włoszakowicach przy ul. 

Myśliwskiej ; siedziba Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. 
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Uczestnicy Konkursu 

§ 4 

1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 

13 lat, a nie ukończyły 19 roku życia (dalej „Uczestnicy”), z zastrzeżeniem że: 

1) Uczestnik jest uczniem szkoły podstawowej lub szkoły średniej, 

2) Uczestnik zapozna się z treścią Regulaminu, zaakceptuje ją i zobowiąże się do jej 

przestrzegania, 

3) Uczestnik, który nie osiągnął pełnoletności, przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego 

na przystąpienie do Konkursu; oświadczenie przedstawiciela ustawowego musi być 

dostarczone Organizatorowi najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022r.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników, członków zarządu lub rady 

nadzorczej Organizatora1. 

 

Warunki Konkursu 

§ 5 

Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a) wzięcie udziału w dniu 23.04.2022r. w organizowanych przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Włoszakowice „drzwiach otwartych”, 

b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystąpienie do 

Konkursu; 

c) wyrażenie zgody i akceptacja warunków Regulaminu,  

d) zobowiązanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu, 

e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 

w Konkursie, 

f) pobranie karty konkursowej ze stoiska Organizatora na „drzwiach otwartych” i opisanie przez 

uczestnika swoich doświadczeń z płatnościami mobilnymi, w tym również usługami 

oferowanymi w tym zakresie przez Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, dokonanie przez 

niego oceny ich przydatności w życiu codziennym oraz przewidywanego kierunku rozwoju 

nowych technologii w płatnościach mobilnych; uzupełniona karta konkursowa musi być 

przekazana Organizatorowi do dnia 29 kwietnia 2022r. 

 

Komisja konkursowa 

§ 6 

1. Organizator powołuje trzyosobową Komisję konkursową w skład której wchodzą przedstawiciele 

Organizatora, 

2. Do zadań Komisji konkursowej należy:  

1) nadzór nad zgodnością przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem,  

2) podsumowanie wyników Konkursu, 

3) nadzór nad wydaniem nagród, 

4) przygotowanie i podpisanie protokołów zawierających opis czynności i wyniki Konkursu. 

 

Zasady rozstrzygnięcia Konkursu 

§ 7 

                                                 
1 przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia 
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1. Dokonując rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa ocenia kreatywność oraz atrakcyjność i 

ponadczasowość prac oddanych przez uczestników Konkursu. 

2. Prace zostaną ocenione w skali od 1 do 10 pkt. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która 

otrzyma najwyższym poziom punktacji. 

3. Wyłonienia nagrodzonych Uczestników dokonuje Komisja Konkursowa, wynik ustalany jest 

w formie protokołu w obecności wszystkich członków Komisji. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 maja 2022r. o godzinie 11:30 na fanpag’u Banku na 

portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej Banku. 

 

Nagrody w Konkursie 

§ 8 

1. Organizator przewidział 2 nagrody, o których mowa w ust. 2. 

2. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) Inteligentna opaska sportowa Mi Smart Band NFC 6 XIAOMI za zajęcie I i II miejsca,  

3. Nagrody przewidziane w ramach Konkursu wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator.  

5. Uczestnikom otrzymującym nagrody rzeczowe nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego, ani nagrody innego rodzaju. 

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do 

żądania wydania nagrody, nie można przenosić na innych Uczestników lub inne osoby.  

7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia 

rozstrzygnięcia Konkursu. 

8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres 

wskazany przez Uczestnika. Nagroda, na wyraźną prośbę uczestnika, może być również odebrana 

osobiście w siedzibie Banku. 

 

Reklamacje 

§ 9 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej do 

Organizatora, na adres: ul. K. Kurpińskiego 29a, 64-140 Włoszakowice.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres, opis przyczyny reklamacji i treść żądania. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora; składający reklamacje zostanie 

poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji pisemnie na adres Uczestnika, w terminie do 

30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.  

4. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.  

5. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Powiatowego Rzecznika Konsumenta.  

 

Zasady odpowiedzialności 

§ 10 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników 

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 

Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub 

podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których 

działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022r. i obowiązuje do 05 maja 2022r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

https://bswloszakowice.pl oraz w siedzibie  Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


