
 
Regulamin Konkursu 

„Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego w Jordanowie” 

 
Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy działający przez swoich Przedstawicieli 
ustawowych akceptują zasady zawarte w Regulaminie.  
 
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
 

1. Organizator/Bank - Bank Spółdzielczy w Jordanowie, adres: 34-240 Jordanów,  
Rynek 44 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000128861, NIP 7350019736, 
REGON: 000499933; 

2. Konkurs - konkurs  dla dzieci Uczniów Szkół Podstawowych z klas I-III organizowany 
przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

3. Uczeń - uczeń Szkoły Podstawowe z klas I-III. 
4. Rodzic/Opiekun prawny – przedstawiciel ustawowy Ucznia/Uczestnika, o ile nie został 

pozbawiony władzy rodzicielskiej lub w przypadku, gdy małoletni Uczeń nie pozostaje 
pod władzą rodzicielską, opiekun lub kurator Ucznia wyznaczony przez sąd opiekuńczy; 

5. Uczestnik – Uczeń Szkoły Podstawowej z klas I-III. 
6. Praca Konkursowa - praca wykonana przez Uczestnika dowolną metodą pt. „Kartka 

Świąteczna Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.  
7. Laureaci – zwycięzcy Konkursu, którzy zajęli w Konkursie miejsca I-III;  
8. Karta Zgłoszeniowa - formularz zawierający informacje dotyczące Uczestnika, 

stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,  
9. Komisja Konkursowa – Komisja, której zadaniem jest ocena Prac Konkursowych oraz 

wyłonienie Laureatów, którzy otrzymają Nagrody. Komisja Konkursowa powoływana jest 
przez Zarząd Banku lub przez osobę przez niego wyznaczoną. W skład Komisji 
Konkursowej wchodzą pracownicy Organizatora.  Komisja Konkursowa może liczyć od 3 
do  5 osób.  

 
Zabronione jest zgłaszanie do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych zawierających 
treści naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/lub zasady współżycia 
społecznego, min wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających 
treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, 
obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób oraz rozpowszechniających 
wizerunek osób bez ich zezwolenia. 

 
§ 1 

Organizator i Nazwa Konkursu 
Organizator: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 
Nazwa Konkursu: „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego w Jordanowie” 

 
§ 2 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszej Pracy konkursowej polegającej na stworzeniu 
Wielkanocnej  Kartki Świątecznej z uwzględnieniem logo Banku (logo Banku stanowi 



załącznik nr 2 do Regulaminu), przy czym na kartce świątecznej nie może być 
przedstawiony wizerunek/znak pieniądza/waluty. 

2. Komisja konkursowa wybierze 6 prac konkursowych, które zostaną nagrodzone. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia dodatkowych prac konkursowych. 
4. Konkurs skierowany jest do Uczniów klas I – III Szkół Podstawowych i ma na celu 

rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności i umiejętności artystycznych Uczniów oraz 
zaprezentowanie talentów plastycznych Uczniów, jak również ma być alternatywną formą 
spędzenia wolnego czasu przez Uczniów.  

5. 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. 
2023 r., poz. 227 z późn.zm.). 

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

 
§ 3 

Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs trwa w okresie od dnia 01.03. 2023 r. do dnia 31.03.2023 r. 
2. Po zakończeniu Konkursu i ogłoszeniu wyników, zwycięskie Prace konkursowe zostaną 

zamieszczone wraz z danymi laureatów na stronie internetowej Banku 
www.bsjordanow.pl oraz portalu społecznościowym Facebook:  
facebook.com/bsjordanow. 

§4 

Zasady oraz warunki uczestnictwa i prowadzenia Konkursu 
 
1. Warunkiem udziału Ucznia w Konkursie jest: 

a) złożenie oświadczenia przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika o zapoznaniu 
się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń 
stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

b) Podpisanie przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika i złożenie w Banku 
Spółdzielczym w Jordanowie Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 4 do 
Regulaminu.  

c) Wyrażanie zgody przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika, na jego udział w 
konkursie stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.  

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać Uczeń klasy I – III Szkoły Podstawowej, którego 
rodzic/opiekun prawny w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. doręczy 
osobiście do Organizatora Konkursu (do Centrali Banku lub placówek Banku) Pracę 
konkursową Uczestnika wraz z własnoręcznie podpisanymi dokumentami, o których 
mowa w ust. 1 powyżej.  

3. Praca konkursowa: 
a) winna być wykonana wyłącznie w formacie A5 (prace wykonane w innym formacie 

będą wykluczone z udziału w Konkursie),  
b) może być wykonana w dowolnej technice – rysowanie, wycinanie, malowanie, 

wydzieranie, wyklejanie (cekiny, bibuła, krepa, eko-produkty itp.) kolaż, pop art. 
c) nie może zawierać wizerunku pieniądza/waluty, 
d) winna na odwrocie zawierać dane Uczestnika (imię i nazwisko, adres, tel. 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika)  
e) winna być wykonana własnoręcznie przez Uczestnika. 

4. Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom – Uczestnikom. 



5. Uczestnik może wykonać tylko jedną Pracę konkursową, i tylko jedna Praca konkursowa 
Uczestnika może zostać zgłoszona do Konkursu. 

6. W przypadku, gdy treści złożonych przez rodzica/opiekuna zgód  lub oświadczeń 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. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Prac 
konkursowych, które: 
a) powodują naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dóbr osobistych 

lub innych praw osób trzecich lub 
b) nie zmierzają do realizacji celu Konkursu lub  
c) nie zawierają logo Banku lub 
d) zawierają wizerunek pieniądza/waluty. 

 
§5 

Komisja konkursowa 
 
1. Komisję konkursową stanowić będą pracownicy Organizatora konkursu . 
2. Komisja Konkursowa dokonają wyboru 6 zwycięskich Prac konkursowych. 
3. 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. 

4. Wyznaczony pracownik Organizatora: 
a) dokona weryfikacji zgłoszonych Prac konkursowych pod kątem ich zgodności  

z postanowieniami Regulaminu, 
b) dokona weryfikacji doręczonych Oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego, 
c) dokona 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 5 kwietnia 2023 r. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 kwietnia 2023 r. 
3. Komisja konkursowa dokona wyboru 6 zwycięskich Prac konkursowych. 
4. W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne za zajęcie I-III miejsca, których 

fundatorem jest Organizator:   
a) dla Uczestnika/Laureata, który zdobył pierwsze miejsce –  300 zł 
b) dla dwóch Uczestników, którzy zdobędą ex aequo/równolegle drugie miejsce - 200 zł 
c) dla trzech Uczestników, którzy zdobędą ex aequo/równolegle trzecie miejsce –  150 zł 

5. Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. 
6. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody lub utraty przez Laureata prawa do 

Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 
Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody 
osobom trzecim. 



7. Prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na innych Uczestników oraz 
inne osoby. 

8. Wyniki Konkursu zawierające imię i nazwisko Laureatów opublikowane zostaną na 
stronie internetowej Banku www.bsjordanow.pl, w portalu społecznościowym Facebook: 
facebook.com/bsjordanow. 

9. 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 przez rodzica lub opiekuna prawnego numer telefonu. 

10. Wręczenie nagród lub wyróżnień Laureatom nastąpi w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 
r. w Centrali Banku lub w danej placówce Banku, gdzie została doręczona Praca 
konkursowa. 
 

§ 7 

Prawa autorskie i inne 
1. Nadesłanie Prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych 
Prac konkursowych  lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;  

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Prace konkursowe nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym  
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i 
obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 
przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do 
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 
autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.  

3. Prace Konkursowe nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być 
wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w 
działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej, czy w 
mediach społecznościowych.  

4. Nadsyłając Prace konkursowe autor pracy, Rodzic/Opiekun prawny autora pracy, zgadza 
się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora 
imienia i nazwiska autora pracy.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych Prac konkursowych 
również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i 
materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na 
wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane 
Prace konkursowe lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub 
elektronicznych. 

6.  W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek 
wynagrodzenie.  

7. Uczestnik konkursu/Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika konkursu oświadcza, że 
uczestnik konkursu posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na 
Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w 



przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na 
rozpowszechnienie ich wizerunku.  

 
§ 8 

Reklamacje 
1. Reklamacje związane z niniejszym Konkursem, Uczestnik działający przez swojego 

Rodzica/Opiekuna prawnego ma prawo składać mailowo na adres: 
jordanow@bsjordanow.pl. 

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

3. Składający reklamacje zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji 
pisemnie lub telefonicznie na podany adres lub numer telefonu, w terminie 30 dni 
roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. 
 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Banku 

www.bsjordanow.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 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 Jordanowie. 
4. Podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika jest 

dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i 
otrzymania nagrody. 

5. 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. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023 r. 31.03.2023 r. i dostępny jest na stronie 
www.bsjordanow.pl. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma  
z powodów technicznych czy organizacyjnych.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia 
terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.  

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (Dz.U. z 2023, poz. 227 z późn. zm.).  

10.  W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Panią Joanną Śledź (tel. 
695 310 026, e-mail: joanna.sledz@bsjordanow.pl). 

 
Załączniki do Regulaminu:  
Załącznik Nr 1. Karta zgłoszeniowa 
Załącznik Nr 2. Logo Banku  
Załącznik nr 3.Oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika o zapoznaniu się z 
Regulaminem i akceptacji jego postanowień 
Załącznik nr 4. Klauzula informacyjna  
Załącznik nr 5. Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika o wyrażeniu zgody na 
udział Uczestnika w Konkursie. 



Załącznik nr 1 do REGULAMINU Konkursu „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego 
w Jordanowie” 

Karta zgłoszeniowa 

 
Imię i Nazwisko………………………………………… 

Klasa………… 

Nazwa Szkoły Podstawowej…………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU Konkursu „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego 
w Jordanowie” 
 

LOGO BANKU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do REGULAMINU Konkursu „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego 
w Jordanowie” 
 
Oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem 

i akceptacji jego postanowień 

 

Działając jako przedstawiciel ustawowy ………………. (imię i nazwisko dziecka) niniejszym 
oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  Konkursu „Kartka Świąteczna Banku 
Spółdzielczego w Jordanowie” i akceptuję jego postanowienia.   
 

……………………………………………………………………. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  
 



 

Załącznik nr 4 do REGULAMINU Konkursu „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego 
w Jordanowie” 

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Bank 

Spółdzielczy w Jordanowie z siedzibą w Jordanowie przy ul. Rynek 44 .  
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować  

z Joanną Oczkowską, Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail: iod@bsjordanow.pl  

3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 
Konkursu.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku z art. 57 ust. 1  
lit. b Ogólnego rozporządzenia 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 zwanego dalej RODO.  

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 
lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i 
przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.  

6. Będziemy publikować imię i nazwisko, oraz Prace konkursowe wybranych Uczestników 
na portalu społecznościowym  Banku (Facebook) oraz na stronie internetowej Banku 
(www.bsjordanow.pl). 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – 
przez czas określony w tych przepisach.  

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).  

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano 
na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 
wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie.  
 
 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 
dotyczących dziecka - autora Pracy konkursowej dla celów związanych z organizacją i 
realizacją konkursu oraz upowszechnienia Pracy konkursowej dziecka poprzez portal 
społecznościowy Banku Spółdzielczego w Jordanowie (Facebook), stronę internetową Banku 



Spółdzielczego w Jordanowie (www.bsjordanow.pl ) oraz w ramach działalności edukacyjno 
– informacyjnej Organizatora.  
 
…………………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora Pracy konkursowej, w tym na 
publikację na portal społecznościowy Banku Spółdzielczego w Jordanowie (Facebook) oraz 
stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Jordanowie (www.bsjordanow.pl ).  
 
…………………………………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka - autora 
Pracy konkursowej w związku z udziałem w konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.  
 
………………………………………………………………………… 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
Załącznik nr 5 do REGULAMINU Konkursu „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego 
w Jordanowie  ” 

 
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika o wyrażeniu zgody na udział 

Uczestnika w konkursie. 

 
Działając jako przedstawiciel ustawowy ………………. (imię i nazwisko dziecka) niniejszym 
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział ……………..(imię i nazwisko dziecka) w  
Konkursie  „Kartka Świąteczna Banku Spółdzielczego w Jordanowie”.   
 
……………………………………………………………………. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu  
 


