REGULAMIN KONKURSU
„SKO w SGB”
edycja 2017/2018
Organizator Konkursu

§1
SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000058205, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości
265 655 900,00 zł (w całości wpłacony), NIP 7770005362 , zwany dalej „Organizatorem”, organizuje konkurs: „SKO w
SGB” (zwany dalej „Konkursem”) dla Szkół, przy których działają Szkolne Kasy Oszczędności– współpracujące z Bankami
Spółdzielczymi Spółdzielczej Grupy Bankowej, zwane dalej „SKO”.
Cele Konkursu
§2
1. Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form
oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Organizatorem, a zwłaszcza:
1) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO;
2) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
3) popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych;
4) kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banków
Spółdzielczych.
2. Konkurs polega na systematycznym oszczędzaniu pieniędzy przez członków SKO oraz na angażowaniu się przez nich
w działania promujące oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz działania upowszechniające wiedzę
z zakresu edukacji finansowej.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2016, poz. 471 z późn.zm.) i nie podlega rygorom określonym w w.w. ustawie. Organizator jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
4. Regulamin Konkursu stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki
Uczestników.

Czas i miejsce trwania Konkursu
§3
1. Konkurs trwa od dnia 1 września 2017 r. do końca roku szkolnego 2017/2018 r., z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 i 2.
2. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy Konkursu
§4
1. W Konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i gimnazja, przy których działają SKO współpracujące z Bankami
Spółdzielczymi zrzeszonymi z Organizatorem (zwane dalej „Szkołami”).
2. Konkurs przeprowadzany jest dla dwóch kategorii Szkół:
1) szkoły podstawowe i gimnazja liczące do 150 uczniów;
2) szkoły podstawowe i gimnazja liczące powyżej 150 uczniów.
3. Przydział Szkoły do odpowiedniej kategorii ustalany będzie na podstawie liczby uczniów podanej przez Szkołę w
sprawozdaniu, o którym mowa w § 5 pkt 2.

4. W imieniu Szkoły czynności w Konkursie dokonywać może Dyrektor Szkoły.
Warunki Konkursu
§5
Warunki udziału SKO w Konkursie:
1. pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu przekazane do właściwego Banku Spółdzielczego
współpracującego z SKO, w terminie do dnia 16 października 2017 r. (wzór zgłoszenia przystąpienia Szkoły
do Konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
2. przesłanie przez Szkołę do właściwego Banku Spółdzielczego współpracującego z SKO sprawozdania z udziału w
Konkursie, sporządzonego przez szkolnego Opiekuna SKO - w terminie do dnia 7 maja 2018 r. (wzór sprawozdania
z udziału w Konkursie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). W przypadku nieprzesłania przez Szkołę
w powyższym terminie sprawozdania, Organizator może wykluczyć Szkołę z udziału w Konkursie.
Obowiązki właściwego Banku Spółdzielczego
§6
Bank Spółdzielczy zobowiązany jest do:
1. przesłania zgłoszeń przystąpienia SKO do Konkursu na adres Organizatora, w terminie do dnia 31 października
2017r.
2. przyjęcia sprawozdania z udziału w Konkursie, przesłanych przez Szkołę w terminie do dnia 7 maja 2018 r.
3. weryfikacji wszelkiego rodzaju materiałów potwierdzających realizację poszczególnych zadań;
4. przesłania sprawozdania na adres Organizatora do dnia 18 maja 2018 r.
Zasady punktacji konkursowej
§7
1. Ocenie Komisji konkursowej podlegają następujące wyniki działalności Szkoły:
1) liczba uczniów, którzy przez czas trwania Konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty
na książeczki SKO, co najmniej raz w miesiącu; za każdy 1% członków SKO systematycznie oszczędzających
w stosunku do ogólnej liczby członków SKO przyznawane są 2 punkty (max 200 pkt);
2) udział uczniów w popularyzacji oszczędzania:
a) za zorganizowanie i podsumowanie udokumentowanego, międzyklasowego lub indywidualnego
współzawodnictwa o zasięgu ogólnoszkolnym, dotyczącego systematycznego oszczędzania pieniędzy w SKO
- 50 pkt,
b) za zorganizowanie udokumentowanego wydarzenia o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania
pieniędzy w SKO lub w Banku Spółdzielczym – 5 pkt za każdą formę imprezy - max 25 pkt,
c) za zorganizowanie wystawy na temat oszczędzania pieniędzy w SKO lub w Banku Spółdzielczym - 5 pkt za
każdy rodzaj wystawy- max 25 pkt,
d) za prowadzenie kroniki zawierającej udokumentowanie działalności SKO - do 30 pkt; punkty przyznaje
Komisja konkursowa na podstawie oceny dokonanej przez Bank Spółdzielczy; w przypadku braku kroniki
Komisja konkursowa nie przyznaje punktów za to zadanie,
e) za przygotowanie słowno-graficznej prezentacji multimedialnej na temat „Jak mądrze oszczędzać?”;
prezentacja wykonana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych przekazana w
formacie PDF lub wydrukowana, maksymalnie 3 slajdy; punkty przyznaje Komisja konkursowa na podstawie
oceny dokonanej przez Bank Spółdzielczy; w przypadku braku prezentacji Komisja konkursowa nie przyznaje
punktów za to zadanie – do 45 pkt;
f) za udokumentowaną organizację konkursów na temat: oszczędzania pieniędzy w SKO i w Banku
Spółdzielczym, wiedzy o bankowości spółdzielczej, historii pieniądza - 5 pkt za każdą formę – max 25 pkt,
g) za udział w konkursach ogłaszanych na stronie internetowej , na warunkach określonych przez Organizatora
w regulaminach tych konkursów – 50 pkt za udział w każdym konkursie – max 100 pkt.
2. O kolejności miejsc zajętych przez Szkoły uczestniczące w Konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za realizację
zadań konkursowych wymienionych w ust. 1. W przypadku Szkół, które uzyskały taką samą ilość punktów, Komisja
konkursowa może przyznać dodatkowe punkty za szczególne zaangażowanie uczniów, w szczególności za aktywny
udział w innych konkursach Organizatora.

3. SKO, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w Konkursie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. g), na podstawie
określonego przez Organizatora regulaminu tego Konkursu lub zostały zdyskwalifikowane zgodnie z postanowieniami
tego regulaminu, nie otrzymują za udział w danym Konkursie punktów określonych w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. g).
4. Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu i wydania nagród, na dokonujące oceny Banki Spółdzielcze przechodzi
własność oraz wszelkie prawa autorskie do zwycięskich prezentacji multimedialnych, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia – prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy prezentacji,
w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, wprowadzania prezentacji do pamięci
komputera oraz sieci multimedialnych;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami prezentacji – prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia
lub najmu oryginału albo egzemplarzy prezentacji;
3) w zakresie rozpowszechniania prezentacji, w sposób inny niż określony w pkt 2 – prawo do publicznego
wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez publikację w prasie, udostępnianie
utworu w sieci Internet;
4) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia prezentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie;
5) prawo do dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań,
w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w prezentacji, w szczególności zmiany rozmieszczenia
i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na prezentację, a także wykorzystywania
opracowań w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych
działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru;
6) prawo do wykorzystania prezentacji i jej modyfikacji oraz adaptacji we wszelakiego rodzaju dostępnych
formach, m.in. w środkach reklamy, w tym reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy
zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do prezentacji w mediach (BTL),
plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych.”
Komisja konkursowa
§8
1. Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele:
1) Organizatora – co najmniej 2 osoby;
2) Banków Spółdzielczych – 1 osoba;
3) Radca prawny;
4) Opiekun SKO - 1 osoba.
2. Obsługę posiedzenia komisji konkursowej zapewnia Organizator.
3. Komisja konkursowa ustala wyniki Konkursu do dnia 8 czerwca 2018 r. i powiadamia o nich Banki Spółdzielcze, które
zobowiązane są do przekazania ich uczestnikom Konkursu.
4. Do pozostałych zadań komisji konkursowej należy:
1) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik Konkursu;
2) podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z Konkursu;
3) podejmowanie decyzji o przyznaniu nagród i liście nagrodzonych w przypadku osiągnięcia identycznej liczby
punktów przez poszczególne Szkoły;
4) nadzór nad wydaniem nagród;
5) rozpatrywanie reklamacji;
6) poinformowanie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
5. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu.
Ustalenie wyników Konkursu
§9
1. W każdej kategorii Szkół, o których mowa w § 4 ust. 2, przy których działają SKO, nagrody otrzymuje:
1) 10 Szkół, które uzyskały najwyższą liczbę punktów;
2) Opiekunowie SKO nagrodzonych Szkół oraz
3) po 60 najsystematyczniej oszczędzających uczniów z każdej z nagrodzonych Szkół.

2. Za najsystematyczniej oszczędzających uczniów uważa się tych, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonali
największej liczby wpłat na książeczki SKO.
3. W przypadku identycznej liczby punktów osiągniętych przez poszczególne Szkoły o przyznaniu nagród i liście
nagrodzonych decyduje Komisja konkursowa, kierując się celami Konkursu opisanymi w § 2 niniejszego regulaminu
i wytycznymi określonymi w § 7 ust. 2.
§ 10
1. Każda nagrodzona w konkursie Szkoła oraz związani z nią nagrodzeni Opiekunowie SKO otrzymają:
1) nagrodę dla Szkoły w postaci bonu upominkowego do sieci księgarni o wartości 500,00 zł;
2) nagrody rzeczowe dla Szkoły – torby w liczbie 60 sztuk o wartości jednostkowej do 50,00 zł - z przeznaczeniem
dla najsystematyczniej oszczędzających uczniów;
3) nagrodę dla Opiekuna SKO w postaci bonu upominkowego do sieci księgarni o wartości 200,00 zł.
2. Organizator przyznaje dodatkowe nagrody dla Opiekunów SKO w kwocie 23,00 zł; z kwoty tej zostanie potrącony
należny od nagród podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Fundatorem nagród dla Szkół uczestniczących w konkursie jest Organizator.
4. Nagrody, w imieniu Organizatora, wręczają przedstawiciele Banków Spółdzielczych współpracujących ze zwycięskim
SKO w terminie do końca roku szkolnego 2017/2018.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Zwycięzcom innych nagród niż przewidziane niniejszym Regulaminem,
ale o wartości nie niższej. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego; Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych przyznawanych uczniom i kupowanych za
bony upominkowe; odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji (producent, dystrybutor,
sprzedawca).
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.
§ 11
1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w formie pisemnej do Organizatora, na adres: SGBBank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań; na kopercie z reklamacją prosimy umieścić adnotację „Konkurs
SKO w SGB”.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwę i adres Szkoły, opis przyczyny reklamacji i treść żądania, a także imię i nazwisko
osoby składającej w imieniu Szkoły reklamację.
3. 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 Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu.
6. Administratorem danych osobowych jest SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów
23a, 60-462 Poznań.
7. Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Szkołę jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym
do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
8. 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: SGB-Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań.
9. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Konkursu przez okres 5 lat, liczony od dnia
wręczania Nagród. Po upływie okresu, o którym mowa organizator zniszczy dokumentację konkursową.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.
11. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.skowsgb.pl, w siedzibie Organizatora oraz w
placówkach Banków Spółdzielczych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
„SKO w SGB”
........................................................
(pieczątka szkoły)

ZGŁOSZENIE
przystąpienia do konkursu „SKO w SGB”
w roku szkolnym 2017/2018
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Szkole Podstawowej/Gimnazjum (pełna nazwa szkoły i adres)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
SKO współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w .......................................................................................................................

zgłasza swój udział w konkursie „SKO w SGB” w roku szkolnym 2017/2018
Liczba uczniów w szkole .............................................................................................................................
Liczba członków SKO..................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna SKO: ...................................................................................................................
1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie SKO w SGB edycja 2017/2018.
2. Oświadczam, iż Regulamin Konkursu SKO w SGB edycja 2017/2018 został mi udostępniony, zapoznałem się z jego
treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
SGB-Bank S.A. informuje, że:
1. SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, jako administrator danych informuje, że przetwarza
dane osobowe Opiekuna SKO w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
2. Podanie przez Opiekuna SKO danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do
uczestnictwa w Konkursie.
3. Opiekunowi SKO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.

......................................................
(data i podpis Opiekuna SKO)

..................................................
(data i podpis Dyrektora Szkoły)

...................................................................................
(data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
„SKO w SGB”

SPRAWOZDANIE
z udziału w konkursie „SKO w SGB”
w roku szkolnym 2017/2018
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Szkole Podstawowej / Gimnazjum (pełna nazwa szkoły i adres)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

SKO współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w ..................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela - Opiekuna SKO ......................................................................................................................
Liczba uczniów szkoły na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ............................................................................

Wyniki działalności SKO w roku szkolnym, zgodnie z zasadami punktacji konkursu określonymi w § 6 Regulaminu.

1. Liczba członków SKO na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ........................................................................
Liczba uczniów systematycznie wpłacających na książeczkę SKO (co najmniej raz w miesiącu) ...................................

2. Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:
1) zorganizowanie i podsumowanie współzawodnictwa o zasięgu ogólnoszkolnym, dotyczącego systematycznego
oszczędzania pieniędzy w SKO (proszę podać datę podsumowania)
..............................................................................................................................................................................
2) zorganizowanie udokumentowanego wydarzenia o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania pieniędzy w
SKO lub w Banku Spółdzielczym (proszę wymienić wydarzenia)
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................

3)

zorganizowanie wystawy na temat oszczędzania w SKO lub w Banku Spółdzielczym (proszę wymienić wystawy)
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................

4) prowadzenie kroniki działalności SKO (punkty przyznawane przez Bank Spółdzielczy)
....................................................................................................................................................................................
5) słowno–graficzna prezentacja multimedialna na temat „Jak mądrze oszczędzać?” (punkty przyznawane przez
Bank Spółdzielczy)
....................................................................................................................................................................................
6) udokumentowana organizacja konkursów na temat: oszczędzania pieniędzy w SKO lub w Banku Spółdzielczym,
wiedzy o bankowości spółdzielczej, historii pieniądza (wymienić)
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................................

7) udział w konkursach ogłaszanych na stronie internetowej www.skowsgb.pl
(wskazać, w których konkursach szkoła wzięła udział)
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją

..................................................
(data i podpis Dyrektora Szkoły)

......................................................................................
(data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego)

Łączna liczba punktów przyznanych przez Komisję Konkursową (łączna suma punktów 1-2)

