
 
 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

§ 1 
Regulamin otwartego konkursu plastycznego określa warunki i zasady wyboru prac 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 2024 ze zdjęciami prac wykonanych 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 dzieci i młodzieży naszych klientów i pracowników Banku Spółdzielczego w Szczytnie.  
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie relacji z Bankiem w postaci umowy rachunku, depozytu, kredytu 

lub ubezpieczenia, przez dzieci, młodzież lub ich opiekunów prawnych z zastrzeżeniem pkt. 3. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej i ich rodziny. 
4. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest dostarczenie pracy plastycznej spełniającej warunki niniejszego 

Regulaminu w terminie trwania Konkursu. 
5. 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 plastyczne wykonane samodzielnie, przedstawiające Bank Spółdzielczy w Szczytnie na 

jeden z podanych tematów: „Bank Spółdzielczy w Szczytnie za 100 lat” lub „Jak wyobrażasz sobie pracę w Banku 
Spółdzielczym w Szczytnie?” 

2. Technika pracy jest dowolna (rysowanie, malowanie, układanie elementów na płaszczyźnie, lepienie, konstruowanie                             
z różnego rodzaju materiału, nieruchome projekty graficzne itp.). 

3. Wszystkie prace, które biorą udział w Konkursie, mogą zostać zamieszczone w kalendarzu bankowym na rok 2024. 
4. Praca nie może: 

 naruszać praw innych osób, 
 zawierać danych osobowych innych osób, 
 zawierać oznaczeń, logotypów, znaków wodnych oraz nazw innych przedsiębiorców, 
 wspominać osób publicznych, wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, 
 zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych. 

5. Uczestnik zgłasza do konkursu prace plastyczne, wykonane samodzielnie, nienagradzane w innych konkursach                      
i dostarcza do Zespołu Wsparcia Sprzedaży Banku Spółdzielczego w Szczytnie na adres: 12-100 Szczytno, ul. 
Łomżyńska 20a/2, bądź do wybranej placówki z prośbą o przekazanie pracy do w/w zespołu. 



 
6. Zgłaszane do konkursu prace powinny zostać opisane przez opiekuna prawnego według formuły: temat pracy, imię i 

nazwisko autora pracy, wiek,  adres mailowy i nr telefonu opiekuna prawnego Uczestnika. 
7. 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 09.02.2023 r. do 31.10.2023 r. Ocena prac i wyłonienie zwycięzców 
odbędzie się w trzech terminach: 
1. 10.05.2023 r.; 
2. 10.08.2023 r.; 
3. 10.11.2023 r. 

§ 6 
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

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

artystycznej, jakości i oryginalności nadesłanych projektów oraz ich zgodności z tematyką, o której mowa w § 4. 
3. Najlepsze prace zostaną sfotografowane i trafią do kalendarza specjalnie dedykowanego dla dzieci i młodzieży na 

2024 rok.   
4. Komisja konkursowa w czasie trwania konkursu przyzna 12 nagród, o których mowa w § 7. 
5. W terminach określonych w  § 5 Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace nadesłane od początku trwania 

Konkursu i nagrodzi 4 autorów w każdym terminie. 
6. Prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają odrzuceniu. 
7. Ocena Komisji konkursowej jest ostateczna. 
8. Przysłane prace konkursowe przechodzą na własność Banku Spółdzielczego w Szczytnie i nie będą zwracane 

autorom Konkursu plastycznego. 
§ 7 

Nagrody 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe:   
 Karta wstępu do parku wodnego „TROPIKANA” w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach (dziecko do 14 roku 

życia +osoba dorosła, czas 1,5 godziny) 105 zł ważna do 30.09.2023 r.; 
 2 bilety wstępu do Parku Trampolin 7 Jump Street w Olsztynie (dziecko do 7 roku życia z opiekunem = 1 

bilet, dziecko powyżej 7 roku życia wchodzi same, opiekun czeka w kawiarni, czas 1,5 godziny) 42 zł x 2 szt. 
= 84 zł  ważne 3 miesiące od daty zakupu; 

 Karta prezentowa do sklepu Empik o wartości 100 zł ważna 12 m-cy od daty zakupu; 
 Karta podarunkowa na zamówienia przez stronę PYSZNE.PL o wartości 100 zł ważna 12 m-cy od daty 

zakupu; 
2. Nagrody otrzymają autorzy wybranych przez Komisję prac plastycznych. 
3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 
4. 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. 

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

6. Opiekun ustawowy laureata konkursu zobowiązany jest do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie nagrody w określonym terminie jej ważności.  

 
§ 8 

Publikowanie zdjęć prac plastycznych i laureatów konkursu 
1. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie, wykonanie zdjęcia i 

umieszczenie w kalendarzu bankowym na rok 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania 
projektów zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich 
w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

2. Zdjęcia najlepszych prac plastycznych, reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny mogą zostać, po 
zakończeniu konkursu wykorzystane w reklamach i/lub na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach 
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora. Prace te będą elementem promującym Organizatora i będą 
wykorzystywane do celów promocyjnych. Także i w tym przypadku prace będą opisane nazwiskami autorów. 

 
§ 9 

Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać na piśmie na adres 

Organizatora, elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@bsszczytno.pl lub osobiście (w najbliższej placówce 
Banku).  



 
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź 

została mu przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.  
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania 

reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku 
przez reklamującego na jego adres e-mail.  

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 10 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu i j ego opiekuna prawnego, zebranych do celów Promocji 

jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 20, 12-100 Szczytno. Kontakt z administratorem 
możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: centrala@bsszczytno.pl lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Uczestnik może kontaktować się z 
wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: rodo@bsszczytno.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 
plastycznego, promocji Banku za pomocą nagrodzonej pracy plastycznej, opisanej w §4 i §8 oraz w celu 
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego konkursu. 

§ 11 

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 pracy wyłonionego w konkursie na inną pracę (z posiadanej puli 

projektów konkursowych) w trakcie tworzenia kalendarza. Autor wyłonionej dodatkowo pracy również otrzyma 
nagrodę. 

4. Niezależnie od ilości wybranych przez Komisję prac, w trakcie trwania konkursu, od jednego autora, przysługuje 
mu jedna nagroda określona w Regulaminie. 

 
 

                                   …………………………………………………………………………. 
Podpis Uczestnika 

Regulamin obowiązuje od 09.02.2023 r. 
 


