
 
Załącznik do Uchwały Nr 17/ZWS/2022 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie 
z dnia 27 stycznia 2022r 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNIE ZAWSZE TAM GDZIE TY” 
 
 

§ 1 
Regulamin otwartego konkursu fotograficznego pod nazwą „Bank Spółdzielczy w Szczytnie zawsze tam gdzie TY”, zwany 
dalej Regulaminem, określa warunki i zasady wyboru zdjęć i przyznawania nagród konkursowych dla ich autorów. 

Organizator konkursu 
 

Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 20, 12-100 Szczytno, zwany 
dalej Organizatorem. 

§ 2 
Cele konkursu 

 
1. Celem konkursu jest: 

 stworzenie autorskiego kalendarza bankowego na rok 2023 ze zdjęciami wykonanymi przez Uczestników 
konkursu; 

 umocnienie więzi społecznej z Bankiem; 
 promowanie wśród mieszkańców wizerunku Organizatora; 
 budowanie świadomości marki Organizatora; 
 promocja rekreacji oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców obszaru działania 

Organizatora. 
§ 3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do klientów i pracowników Banku Spółdzielczego w Szczytnie, którzy na dzień zgłoszenia 
chęci udziału w Konkursie posiadają relację z Bankiem w postaci umowy rachunku, depozytu lub kredytu, 
z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny. 
3. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest dostarczenie minimum dwóch fotografii spełniających warunki 

niniejszego Regulaminu w terminie trwania Konkursu. 
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, (w przypadku osoby niepełnoletniej, jej 

opiekuna prawnego) że:  
- akceptuje postanowienia Regulaminu; 
- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,  
- nie narusza praw osób trzecich, 
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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 (RODO). 

§ 4 

Zasady konkursu 
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, przedstawiające element krajobrazu i 
element promujący Bank Spółdzielczy w Szczytnie z jego logo np. koszulka, kubek, czapeczka, długopis itd., z 
wyłączeniem zdjęć zawierających wizerunek osoby, który pozwala na identyfikację przedstawionej osoby, z 
zastrzeżeniem pkt.2. 
2. Jedna z nadesłanych przez Uczestnika fotografii powinna przedstawiać element promujący Bank Spółdzielczy 
w Szczytnie (np. kubek, koszulkę, itp.) sfotografowany z bliska. 



 

3. Fotografie, które zwyciężą w Konkursie, mogą zostać zamieszczone w kalendarzu bankowym na rok 2023. 
4. Uczestnik zgłasza do konkursu prace fotograficzne, wykonane samodzielnie, nienagradzane w innych 
konkursach przesyłając je na adres: konkurs@bsszczytno.pl w tytule podając „Konkurs fotograficzny”. 
5. 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. 
6. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 
7. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać według formuły: przedstawione miejsce, imię i nazwisko 
autora, nr telefonu. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów 
tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
 

§ 5 
Terminy 

 
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. Ocena zdjęć i wyłonienie zwycięzców 
odbędzie się w trzech terminach: 
1. 10.05.2022r.; 
2. 10.08.2022r.; 
3. 10.11.2022r. 
 

§ 6 
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję konkursową, powołaną przez Organizatora. 
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji konkursowej pod względem wartości 

artystycznej, jakości i oryginalności nadesłanych fotografii oraz ich zgodności z tematyką, o której mowa w § 4 
ust.1-2. 

3. Komisja konkursowa w czasie trwania konkursu przyzna 12 nagród, o których mowa w § 7. 
4. W terminach określonych w  § 5 Komisja konkursowa wyłoni po 8 zdjęć z puli zdjęć nadesłanych od początku 

trwania Konkursu i nagrodzi 4 autorów. 
5. Fotografie, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają odrzuceniu. 
6. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna. 

 
§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe: głośniki JBL Go 2. Otrzymają je autorzy zwycięskich zdjęć. 
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez 
Organizatora. 

4. O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi Zwycięzcę i osoby wyróżnione telefonicznie lub za 
pomocą poczty elektronicznej. 

5. Laureaci Konkursu zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej. 
 

§ 8 

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

bankowym na rok 2023. 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. 

 



 

§ 9 

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. 


