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REGULANIM KONKURSU  
„WAKACYJNA PRZYGODA Z FINANSAMI”  
 
 
 
Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1. 
Użyte w regulaminie  konkursu „Wakacyjna przygoda z finansami”, 
(„Regulamin”), określenia oznaczają: 
1) Komisja konkursowa – powołaną przez Organizatora komisję  

w składzie minimum 3 (trzech) osób, będących pracownikami 
Organizatora, której skład dostępny będzie w siedzibie 
Organizatora, dokonującą wyboru Laureatów, czuwającą nad 
poprawnym przebiegiem Konkursu, realizującą wszelkie 
powierzone jej przez Organizatora zadania w związku  
z organizacją Konkursu. 

2) Konkurs – konkurs pod nazwą „Wakacyjna przygoda z finansami” 
organizowany przez Organizatora na zasadach określonych  
w Regulaminie, 

3) Laureaci – zwycięzców Konkursu wyłonionych zgodnie  
z Rozdziałem 5 Regulaminu, 

4) Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody opisane  
w  Rozdziale 5 Regulaminu, 

5) 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, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony)  
w wysokości 1 250 000 000 zł, 

6) Oświadczenie – oświadczenie przedstawiciela ustawowego 
Uczestnika, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, 

7) Praca – praca plastyczna lub literacka wykonana zgodnie  
z wymogami opisanymi w Rozdziale 4 Regulaminu, 

8) SKO – Szkolne Kasy Oszczędności działające przy szkołach, dla 
których Organizator prowadzi rachunki SKO Konto dla Szkoły, 

9) Uczestnik – osobę spełniającą wymogi Regulaminu opisane  
w Rozdziale 3, która dokonała prawidłowego i skutecznego 
Zgłoszenia, 

10) Zgłoszenie – przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie, 

 
Rozdział 2. Czas trwania Konkursu.  

§ 2. 
1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

i trwa od dnia 23 lipca 2014 r. do dnia 22 września 2014 r.  
2. Prace oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4, które 

zostaną przekazane Organizatorowi po terminie, nie zostaną 
uwzględnione w Konkursie. Decyduje data wysłania e-maila oraz 
data stempla pocztowego. 

 
Rozdział 3. Uczestnicy Konkursu.  

§ 3. 
Z zastrzeżeniem § 4, w Konkursie mogą wziąć udział dzieci, które  
posiadają SKO Konto dla Ucznia lub PKO Konto Dziecka, a ich 
przedstawiciele ustawowi wyrażą zgodę na wzięcie udziału w 
Konkursie w formie Oświadczenia.  

§ 4. 
W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Biura 
Młodego Klienta PKO Banku Polskiego, osób wchodzących w skład 
Komisji Konkursowej ani pracowników Organizatora, biorących 
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

§ 5. 
Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.  
 
Rozdział 4. Zasady Konkursu.  

§ 6. 
Konkurs polega na przygotowaniu Pracy nawiązującej do hasła 
„Wakacyjna przygoda z finansami” w formie: 
1) pracy plastycznej – w przypadku Uczestników, którzy w dniu 

rozpoczęcia Konkursu nie ukończyli 9 lat; 
2) pracy pisemnej (opowiadania) – w przypadku Uczestników, którzy 

w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyli 9 lat, ale nie ukończyli13 
lat. 

§ 7. 
1. Przekazane Prace, będące wynikiem osobistej twórczości 

Uczestnika, muszą uwzględniać następujące kryteria:  
1) praca plastyczna – dowolna technika plastyczna, maksymalnie  

w formacie A4; 
2) praca pisemna (opowiadanie) – dokument w formie pliku 

tekstowego lub PDF o maksymalnej liczbie 3 tysiące znaków lub 
pismo odręczne z ograniczeniem do strony A4. 

2. Do Konkursu nie są przyjmowane Prace przygotowane przez 
grupę Uczestników. 

§ 8. 
Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę samodzielnie 
przygotowanych Prac.  

§ 9. 
Każda Praca musi być opisana w następujący sposób:  
1) imię i nazwisko Uczestnika, wiek Uczestnika, adres zamieszkania;  
2) imię i nazwisko oraz numer telefonu przynajmniej jednego  

z przedstawicieli ustawowych Uczestnika;  
§ 10. 

Do każdej Pracy należy dołączyć Oświadczenie. 
§ 11. 

Organizator nie zwraca nadesłanych Prac ani Oświadczeń.  
§ 12. 

Prace pisemne w formie pliku tekstowego lub PDF należy wysłać 
pocztą e-mail na adres sko@pkobp.pl, natomiast Oświadczenia, 
Prace plastyczne oraz Prace napisane odręcznie należy przesłać na 
następujący adres Organizatora: 

PKO Bank Polski S.A.  
Biuro Młodego Klienta,  
ul. Puławska 15,  
02-515 Warszawa 

z dopiskiem: konkurs „Wakacyjna przygoda z finansami”  
 
Rozdział 5. Laureaci i Nagrody.  

§ 13. 
Komisja konkursowa dokona oceny Prac biorąc pod uwagę: 
1) zgodność z tematem - przyznając maksymalnie 10 pkt,  
2) poprawność językową (w przypadku opowiadania) lub estetykę 

(w przypadku pracy plastycznej) – przyznając maksymalnie 10 
pkt, 

3) oryginalność pomysłu – przyznając maksymalnie 10 pkt, 
4) wartość edukacyjną dla odbiorców – przyznając maksymalnie 20 

pkt. 
§ 14. 

W obydwu kategoriach wiekowych Organizator ufunduje: 
1) jedną (1) Nagrodę pierwszego stopnia za zajęcie 1 miejsca,  
2) dwie (2) Nagrody drugiego stopnia za zajęcie miejsc 2-3,  
3) trzy (3) Nagrody trzeciego stopnia za zajęcie miejsc 4-6, 
4) dziesięć (10) Nagród czwartego stopnia za zajęcie miejsc 7-16.  

§ 15. 
1. Nagrodami w Konkursie są: 
1) Nagroda pierwszego stopnia: konsola przenośna do gry z jedną 

grą i kartą pamięci min. 4GB, 
2) Nagroda drugiego stopnia: 7 calowy tablet z pamięcią ROM min. 

6GB oraz RAM 1GB, min. dwurdzeniowym procesorem i kamerą 
min. 2 Mpix, 

3) Nagroda trzeciego stopnia: aparat fotograficzny dla dzieci z kartą 
pamięci min. 123MB, o rozdzielczości min. 1,3 Mpix i 
czterokrotnym zoomem cyfrowym, 

4) Nagroda dodatkowa: zestaw gadżetów bankowych złożony  
z kubka, maskotki i pen-drive.  

2. Dodatkowy element finansowy stanowiący równowartość 
zryczałtowanego podatku obliczonego od wszystkich elementów 
otrzymanej przez Laureata nagrody. Element finansowy zostanie 
przyznany wyłącznie wtedy, gdy wartość nagród rzeczowych 
przekroczy 760,00 zł.  

3. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu na zasadach 
wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.).  

4. W przypadku przyznania elementu finansowego nagrody, 
zostanie on potracony przez Organizatora przed wydaniem 
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elementu rzeczowego nagrody na poczet należnego 
zryczałtowanego podatku od przyznanych nagród i 
odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego. 

§ 16 
Laureaci wyłonieni zostaną do dnia 14 października 2014 r. przez 
Komisję konkursową. Sposób powołania Komisji konkursowej określa 
Organizator. 

§ 17 
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. 

§ 18 
Po wyłonieniu Laureatów, Organizator skontaktuje się z ich 
przedstawicielami ustawowym, którzy złożyli Oświadczenie, w celu 
weryfikacji danych niezbędnych do przekazania Nagrody.  

§ 19. 
Lista Laureatów, obejmująca ich imiona, nazwiska oraz wiek, zostanie 
opublikowana do dnia 31 października 2014 r. na stronie 
www.SzkolneBlogi.pl. 

§ 20. 
Zwycięskie Prace zostaną opublikowane na stronie 
www.SzkolneBlogi.pl do dnia 30 czerwca 2015 roku. Prace mogą 
również zostać opublikowane na profilach Organizatora  
w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych 
Organizatora.  

§ 21 
Organizator zastrzega sobie prawo do edycji i korekty zwycięskich 
Prac w celu wyeliminowania ewentualnych błędów językowych i 
merytorycznych. 

§ 22. 
Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani 
środki pieniężne. 

§ 23. 
Organizator przekaże Nagrody Laureatom za pośrednictwem poczty 
kurierskiej na wskazany przez nich adres lub w inny ustalony  
z przedstawicielem ustawowym Uczestnika sposób, w ciągu 21 dni, 
od daty opublikowania listy Laureatów. 

§ 24. 
Prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych Prac 
przechodzą w całości na Organizatora z chwilą przekazania Nagrody 
Laureatom i obejmują wszystkie pola eksploatacji, a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie  

i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym technikami 
poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, plastycznymi, 
fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, 
multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie 
oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub 
czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia elektronicznego, 

2) w zakresie obrotu oryginałami i egzemplarzami – wprowadzanie 
do obrotu, użyczanie i najem oryginałów i egzemplarzy we 
wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami, 

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 
2: publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami  
i metodami nadań i reemisji oraz w dowolnym systemie, 
standardzie, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, we wszelkich technikach  
i technologiach, w dowolnym systemie i standardzie, w tym m.in. 
w sieciach informatycznych – Internecie, intranecie, extranecie  
i in., w sieciach telekomunikacyjnych, teleinformatycznych,  
w sieciach multimedialnych i in.; a także wykorzystanie we 
wszelkich postaciach promocji i reklamy, zgłaszanie i rejestrację 
w całości lub jako fragmentów, lub w połączeniach, jako 
dowolnego znaku towarowego. 

 
Rozdział 6. Dane osobowe.  

§ 25. 
1. Składając Oświadczenie przedstawiciel ustawowy Uczestnika 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
imienia i nazwiska swojego oraz Uczestnika, wieku Uczestnika, 
adresu zamieszkania Uczestnika oraz numeru telefonu przez PKO 
Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15,  
w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.  

2. Przedstawicielowi ustawowemu Uczestnika przysługuje prawo 
dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz 
możliwość ich poprawiania. 

3. Podanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego 
Uczestnika jest dobrowolne, ale bez ich podania nie jest możliwa 
względem niego realizacja Konkursu.  

§ 26. 
Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku  
z  Konkursem  jest PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie,  
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. 

§ 27. 
Dane osobowe Uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych 
będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia 
Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Laureatów i wydania 
im Nagród.  
 
Rozdział 7. Reklamacje.  

§ 28. 
Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może złożyć do Organizatora 
reklamację w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 21 
dni od daty opublikowania listy Laureatów. 

§ 29. 
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz jego 
przedstawiciela ustawowego, datę wystąpienia i opis zgłaszanych 
zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie 
roszczenia.  

§ 30. 
Do złożonej reklamacji przedstawiciel ustawowy Uczestnika powinien 
dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do jej rozpatrzenia.  

§ 31. 
Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności  
i ewentualnym podjęciu przez Organizatora stosownych działań 
mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich 
przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji Uczestnik zostanie 
poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej.  

§ 32. 
1. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.  
2. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia sprawy w podanym 

terminie Organizator poinformuje Uczestnika o planowanym 
terminie udzielenia odpowiedzi z zastrzeżeniem, że nie może on 
przekroczyć 90 dni od daty otrzymania skargi lub reklamacji. 
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi 
przysługuje prawo do roszczeń na drodze sądowej.  

 
Rozdział 8. Postanowienia końcowe.  

§ 33. 
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.pkobp.pl 
oraz www.SzkolneBlogi.pl.  

§ 34. 
Strony będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 
na tle Konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.
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