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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „ZIMOWE 

OSZCZĘDZANIE Z SKO” 

 
 
 

§ 1. 

Regulamin 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
konkursu pod nazwą „Zimowe oszczędzanie z SKO” organizowanego 
przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną. 

§ 2. 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1. Organizator – Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 

Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 
02-515 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
m.st. Warszawy, XIII Wydziału Gospodarczego pod numerem 
KRS 0000026438 o numerze REGON: 016298263 posiadającą 
numer NIP 525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał 
wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł, 

2. Konkurs – konkurs pod nazwą „Zimowe oszczędzanie z SKO” 
organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w 
Regulaminie, 

3. Szkoła – szkołę podstawową prowadzącą działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowaną przez jej 
dyrektora, 

4. SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy Szkołach, 
5. Laureaci – zwycięzców Konkursu, tj. Szkoły, które zdobędą 

najwyższą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami § 6 
Regulaminu, 

6. Komisja Konkursowa – powołaną przez Organizatora komisję w 
składzie minimum 3 (trzech) osób będących pracownikami 
Organizatora, dokonującą wyboru Laureatów w Konkursie, 
czuwającą nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca 
wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania w związku z 
organizacją Konkursu, 

7. Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody. 

§ 3. 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Celem Konkursu jest szerzenie w Szkołach idei oszczędzania i 
przedsiębiorczości w ramach prowadzonego przez Organizatora 
programu SKO oraz promowanie postaw współpracy w grupie. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

4. Komunikaty o Konkursie i zasadach Konkursu, w tym 
Regulamin, publikowane są na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem www.pkobp.pl. 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Szkołom, 
które spełniają wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa 
w Konkursie. 

6. Istotą Konkursu jest nagrodzenie Szkół przewidzianymi w 
Konkursie Nagrodami, zgodnie z zasadami nagradzania 
określonymi w Regulaminie. 

§ 4. 

Termin 

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 13 lutego 2013 r. do 
dnia 31 marca 2013 r. 

2. Przyjmowanie zgłoszeń udziału w Konkursie („Zgłoszenie”) 
odbywa się w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zakwalifikowanie do udziału w Konkursie następuje po 
przesłaniu przez Szkołę do Organizatora Zgłoszenia, zgodnie z § 
5 Regulaminu, w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

4. Datą przesłania Zgłoszenia do udziału w Konkursie jest data 
wysłania wiadomości e-mail, z dołączoną Kartą Zgłoszeniową 
(„Formularz”) stanowiącą załącznik do Regulaminu na adres e-
mail, na który należy dokonywać Zgłoszenia. 

§ 5. 

Udział w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział Szkoła, pod warunkiem, że: 
1) uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, 
2) działające przy Szkole SKO posiada rachunek SKO Konto 

dla Szkoły prowadzone przez Organizatora, 
3) dyrektor Szkoły zapoznał się z Regulaminem i 

zaakceptował jego postanowienia. 
2. Zgłoszenia dokonuje dyrektor Szkoły, przesyłając w terminie, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, wiadomość 
elektroniczną (e-mail) z załączonym skanem wypełnionego i 
podpisanego Formularza będącego załącznikiem do 
Regulaminu jednocześnie na dwa adresy e-mail: 
1) sko@pkobp.pl, 
2) imienny adres służbowy pracownika opiekującego się 

programem SKO w oddziale Organizatora, w którym 
prowadzony jest rachunek SKO Konto dla Szkoły. 

3. Każda Szkoła może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do 
Konkursu. 

4. Zgłoszenia z Formularzami, które nie zostały w całości 
wypełnione oraz podpisane własnoręcznie przez dyrektora 
Szkoły, nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

5. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Organizatora Zgłoszenia na adres e-mail nadawcy zostanie 
przesłane z adresu sko@pkobp.pl potwierdzenie otrzymania 
Zgłoszenia. 

6. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5, 
Szkoła powinna skontaktować się z Organizatorem w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Kontakt jest możliwy poprzez: 
1) adres e-mail sko@pkobp.pl, lub 
2) pracownika opiekującego się programem SKO w oddziale 

Organizatora, w którym prowadzony jest rachunek SKO 
Konto dla Szkoły. 

7. Zgłoszenie nie powoduje powstania roszczeń wobec 
Organizatora o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenia, 
niewskazane w Regulaminie. Organizator jest zobowiązany 
wyłącznie do wydania Nagród, o których mowa w Regulaminie 
i na zasadach określonych w Regulaminie. 

§ 6. 

Tryb wyboru Laureatów 

1. Szkoły biorące udział w Konkursie zostaną podzielone na trzy 
grupy („Grupa”), w zależności od liczby uczniów uczęszczających 
do danej Szkoły: 
1) Grupa I – do 100 uczniów, 
2) Grupa II – od 101 do 300 uczniów, 
3) Grupa III – od 301 uczniów. 

2. Laureatami w każdej Grupie zostanie 38 (trzydzieści osiem) 
zwycięskich Szkół, które w danej Grupie uzyskają najwyższą 
liczbę punktów, według poniższego wzoru: 
 
P = (K1 x M1) + (K2 x M2) + (K3 x M3) 
 
gdzie: 
P – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez daną Szkołę, 
 
K1, K2, K3 – oznacza mnożniki stosowane przy określaniu liczby 
punktów dla danej Szkoły, odpowiadające podanemu w 
poniższej tabeli Opisowi kryteriów: 
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Mnożniki Opis kryteriów 

K1 Stosunek liczby uczniów uczestniczących w 
programie SKO w danej Szkole do liczby wszystkich 
uczniów w danej Szkole.   

K2 Liczba uczniów uczestniczących w programie SKO w 
danej Szkole. 

K3 Łączne saldo rachunków uczniów uczestniczących w 
programie SKO w danej Szkole. 

 
M1, M2, M3 – oznacza mnożniki stosowane przy określaniu 
liczby punktów dla danej Szkoły, odpowiadające podanym w 
poniższej tabeli Przedziałom wartości wskaźnika N wyrażającego 
procentowy stosunek liczby uczniów uczestniczących w 
programie SKO w danej Szkole do liczby wszystkich uczniów w 
danej Szkole, według poniższego wzoru: 
 
N = (liczba uczniów uczestniczących w SKO w danej Szkole / 

liczba wszystkich uczniów w danej Szkole) x 100% 
 

Przedziały wartości 
wskaźnika N 

Mnożnik 
M1 

Mnożnik 
M2 

Mnożnik 
M3 

od 0% do 25% 
włącznie 

1,5 0,015 0,00015 

powyżej 25% do 50% 
włącznie 

3 0,03 0,0003 

powyżej 50% do 75% 
włącznie 

5 0,05 0,0005 

powyżej 75% do 100% 7 0,07 0,0007 

3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną Szkołę takiej 
samej liczby punktów, o ostatecznej pozycji w rankingu 
Laureatów decydować będą odpowiednio: 
1) wyższa łączna liczba uczniów uczestniczących w programie 

SKO w danej Szkole (mnożnik K2), 
2) wyższy stosunek liczby uczniów uczestniczących w 

programie SKO w danej Szkole do liczby wszystkich uczniów 
w danej Szkole (mnożnik K1), 

3) wyższa łączna kwota zgromadzona na rachunkach uczniów 
uczestniczących w programie SKO w danej Szkole (mnożnik 
K3). 

4. W przypadku mniejszej niż 38 (trzydzieści osiem) liczby Zgłoszeń 
do Konkursu w danej Grupie, do otrzymania Nagrody, oprócz 
punktów uzyskanych według wzoru, o którym mowa w ust. 2, 
uprawniać będzie Szkołę uzyskanie procentowego przyrostu 
przynajmniej jednego z dwóch mnożników K1 lub K3 na 
poziomie minimum 20% - w przypadku mnożnika K1 lub 30% - 
w przypadku mnożnika K3. Powyższy przyrost będzie mierzony 
od daty rozpoczęcia Konkursu do daty jego zakończenia, 
zgodnie z § 4 Regulaminu. 

5. Wybór Laureatów nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia 
upływu terminu uprawniającego do Zgłoszenia, wskazanego w § 
4 ust. 2 Regulaminu. 

6. Dane, na podstawie których zostanie obliczona liczba punktów, 
będą pobrane na dzień 31 marca 2013 r. z wewnętrznych 
systemów informatycznych Organizatora umożliwiających 
uzyskanie stosownych informacji. 

7. Laureatom przyznane zostaną Nagrody, o których mowa w § 7 
Regulaminu. 

§ 7. 

Nagrody 

1. Nagrodami dla Szkół będących Laureatami w każdej Grupie są 
nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc: 
1) od 1 do 3 - zestaw składający się z laptopa, rzutnika, tablicy 

interaktywnej, 
2) od 4 do 9 - zestaw składający się z laptopa i rzutnika, 
3) od 10 do 18 - laptop, 
4) od 19 do 38 - aparat fotograficzny. 

2. Minimalne parametry techniczne opisanych w ust. 1 Nagród to: 
1) Laptop: częstotliwość taktowania procesora: 1,5 GHz, 

pojemność pamięci RAM: 2048 MB, Pojemność dysku 
twardego: 320 GB, Przekątna ekranu: 15,6”; 

2) Rzutnik: kontrast: 15000:1, jasność: 3000 ANSI lum, czas 
pracy lampy: 6000 godz., technologia: DLP, rozdzielczość: 
1024x768 pikseli; 

3) Tablica interaktywna: przekątna tablicy: 88”, przekątna 
powierzchni roboczej: 79”, technologia: pozycjonowanie w 
podczerwieni; 

4) Aparat fotograficzny: matryca CCD: 12 mln pikseli, zoom 
optyczny: 3x. 

§ 8. 

Ogłoszenie wyników i wydanie Nagród 

1. Ogłoszenie wyników i lista Laureatów opublikowana zostanie na 
stronie internetowej Organizatora pod adresem www.pkobp.pl w 
terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wyboru 
Laureatów. 

2. Organizator w czasie trwania Konkursu na swojej stronie 
internetowej pod adresem www.pkobp.pl ma prawo publikować 
ranking 100 najlepszych Szkół w każdej Grupie (według 
kryteriów Konkursu). 

3. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów na adres wskazany w 
Zgłoszeniu w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. 

§ 9. 

Reklamacje 

1. Szkoła może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację w 
formie: 
1) pisemnej – osobiście w oddziałach Organizatora, faksem, 

drogą pocztową, elektroniczną lub poprzez serwisy 
bankowości elektronicznej, 

2) ustnej – w kontakcie osobistym z pracownikiem 
Organizatora lub telefonicznie, 

w terminie 21 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 
2. Numery telefonów, adresy e-mail, pod które Szkoła może 

składać reklamacje są dostępne na stronie internetowej 
www.pkobp.pl oraz w oddziałach Organizatora. 

3. Skargi lub reklamacje powinny zawierać dane Szkoły, datę 
wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz 
jednoznaczne sformułowanie roszczenia Szkoły. 

4. Do złożonej skargi lub reklamacji Szkoła powinna dołączyć albo 
przesłać faksem lub pocztą (w przypadku zgłoszenia 
telefonicznego) wszelkie dokumenty będące podstawą do 
rozpatrzenia skargi lub reklamacji. 

5. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich 
zasadności i ewentualnym podjęciu przez Organizatora 
stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub 
reklamacji Szkoła zostanie poinformowana o jej wyniku 
listownie albo w inny sposób określony przez Szkołę.  

6. Organizator rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich 
otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy 
w podanym terminie, Organizator poinformuje Szkołę o 
planowanym terminie udzielenia odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że 
nie może on przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania skargi lub 
reklamacji. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

Regulamin dostępny będzie w trakcie trwania Konkursu na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem www.pkobp.pl oraz w 
siedzibie Organizatora. 


