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SZCZYTNO LUTY 2021 



SŁOWNIK 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Szczytnie; 

2) Czynny Klient Banku – Klient posiadający relację z bankiem w postaci umowy rachunku, 

depozytu lub kredytu; 

3) konkurs fotograficzny – konkurs dla pracowników i czynnych Klientów Banku 

Spółdzielczego w Szczytnie; 

4) Organizator – Bank Spółdzielczy w Szczytnie; 

5) Placówka Banku – Oddział, Filia Banku Spółdzielczego w Szczytnie; 

6) Pracownik Banku – wszyscy pracownicy Banku, którzy wezmą udział w konkursie 

fotograficznym; 

7) Zdjęcie – przesłane zdjęcie, na którym znajduje się placówka banku lub zdjęcie krajobrazu z 

terenu działania placówki (gminy); 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin otwartego konkursu fotograficznego w placówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, 

zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady wyboru zdjęć i przyznawania nagród 

konkursowych dla ich autorów. 

2. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. W ramach konkursu zostaną wyłonione w cyklu miesięcznym dwa najlepsze zdjęcia. Jedno zdjęcie 

przedstawiające placówkę banku, a drugie przedstawiające krajobraz z terenu działania tej 

placówki. Każdy miesiąc dotyczy innej placówki zgodnie z poniższym harmonogramem. Co 

miesiąc w konkursie zostanie wyłoniona jedna para zdjęć, która zostanie zamieszczona w 

kalendarzu bankowym na rok 2022.  Para zdjęć wyłonionych w konkursie może pochodzić od 

dwóch różnych autorów. 

5. Harmonogram przesyłania zdjęć placówek banku oraz krajobrazu charakterystycznego dla danego 

miasta/gminy z terenu działania placówki: 

 

LP. Miesiąc  Nazwa placówki i terenu z jakiego mają być 

wykonane zdjęcia 

1. Luty 2021 r O/Olsztyn 

2. Luty 2021 r O/Szczytno 

3. Marzec 2021 r O/Biskupiec 

4. Kwiecień 2021 r O/Dźwierzuty 

5. Maj 2021 r O/Pasym 

6. Czerwiec 2021 r O/Wielbark 

7. Lipiec 2021 r O/Świętajno 

8. Sierpień 2021 r Filia Purda 

9. Wrzesień 2021 r O/Jedwabno 

10. Październik 2021 r Centrala Szczytno 



11. Listopad 2021 r Filia Nr 1 w Szczytnie 

12. Grudzień 2021 r Filia Nr 2 w Szczytnie 

6. W trakcie trwania konkursu , niezależnie od powyższego harmonogramu dopuszczalne jest 

przesyłanie zdjęć nie związanych z placówką z danego miesiąca. W przypadku wyłonienia 

przez komisję takiego zdjęcia, autor zostanie nagrodzony zgodnie z zasadami Regulaminu. 

7. Założeniem konkursu fotograficznego jest stworzenie autorskiego kalendarza bankowego na rok 

2022 ze zdjęciami wykonanymi przez pracowników lub/i Klientów banku. Konkurs ma na celu 

umocnienie więzi społecznej z Bankiem. 

8. W konkursie mogą brać udział wszyscy pracownicy banku bez względu na rodzaj zawartej umowy 

o pracę oraz czynni Klienci Banku. 

9. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w każdym miesiącu. 

10. Fotografie mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, w postaci 

elektronicznej, o wymiarach minimalnych 3500x2500 px. Dopuszcza się przesłanie innych 

wymiarów zdjęć pod warunkiem dobrej jakości oraz pozytywnej oceny komisji, jednak wymiary 

nie powinny być mniejsze niż 1000x1000 px.  

11. Zdjęcia należy przesyłać na adres: konkurs@bsszczytno.pl do 5-tego dnia każdego miesiąca po 

zakończeniu miesiąca z harmonogramu, z zastrzeżeniem, iż w grudniu zdjęcia powinny zostać 

przesłane do 15.12.2021 r. 

12. Zgłaszane do konkursu fotografie należy przesłać mailem z tytułem: „Konkurs”. 

13. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać według formuły: przedstawiona miejscowość, 

placówka, imię i nazwisko autora. 

 

ROZDZIAŁ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 10.02.2021 r. do 20.12.2021 r. Ocena zdjęć i wyłonienie 

zwycięzców do 10-ego dnia każdego miesiąca z zastrzeżeniem, iż w grudniu zwycięzca wyłoniony 

zostanie do dnia 15-ego grudnia. Laureaci konkursu za dany miesiąc otrzymają powiadomienie drogą 

mailową do dnia 15-tego dnia następnego miesiąca. 

ROZDZIAŁ 3. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

Do wyłonienia zdjęć, które zwyciężą w konkursie i zostaną zamieszczone na kalendarzu bankowym 

została powołana komisja w składzie: 

1. Małgorzata Lipowska-Michalska – przewodnicząca komisji; 

2. Małgorzata Mroczek – członek komisji; 

3. Dorota Cicha – członek komisji; 

4. Agata Białobrzewska – członek komisji; 

5. Maciej Pawelec – członek komisji; 

 

ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik oraz Klient banku, który prześle we wskazanym 

terminie zdjęcia z placówki banku lub z terenu gminy na jakim działa dana placówka sprzedażowa. 

2. Nagrodzonymi w konkursie będą autorzy zdjęć, które zostaną wyłonione przez powołaną komisję 

konkursową. 

 

mailto:konkurs@bsszczytno.pl


ROZDZIAŁ 5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie w 

kalendarzu bankowym na rok 2022. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii 

zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania 

ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny mogą zostać, po zakończeniu 

konkursu wykorzystane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora. Zdjęcia te będą elementem promującym Organizatora i będą 

wykorzystywane do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane 

nazwiskami autorów.  

 

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI PRZYZNANIA NAGRÓD 

1. W konkursie premiowane będą dwa zdjęcia wyłonione przez komisję jako zwycięska para w danym 

miesiącu zgodnie z harmonogramem. Autorom zwycięskich zdjęć zostanie przekazana nagroda 

rzeczowa w postaci smartbanda, po całkowitym zakończeniu konkursu tj. w okresie od dnia 

15.12.2021 roku do dnia 31.12.2021r.  

2. Listę laureatów komisja poda co miesiąc do 10-go dnia po zakończeniu miesiąca wg harmonogramu 

konkursu. 

 

ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

2. Ze względu na otwarty charakter konkursu, w sprawach nieuregulowanych niniejszym 

Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wymiany zdjęcia wyłonionego w konkursie na inne zdjęcie  

(z posiadanej puli zdjęć konkursowych) w trakcie tworzenia kalendarza. Autor wyłonionego 

dodatkowo zdjęcia również otrzyma nagrodę. 

4. Niezależnie od ilości wybranych przez Komisję zdjęć, w trakcie trwania konkursu, od jednego 

autora, przysługuje mu jedna nagroda określona w Regulaminie. 

 

 


