Regulamin Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły
ponadpodstawowe i drużyny harcerskie
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ROZDZIAŁ 1
Cel Konkursu
Konkursu
§ 1.
Celem Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności – szkoły
ponadpodstawowe i drużyny harcerskie, zwanym dalej Konkursem,
jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych
form oszczędzania oraz wyrobienie w niej nawyku świadomego
oszczędzania, a zwłaszcza:
1) szerzenie
wiedzy
związanej
z
systematycznym
oszczędzaniem,
2) wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym
wypracowywaniu dochodów,
3) zgromadzenie jak największej ilości uczniów w programie
Szkolnych Kas Oszczędności,
4) inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją
oszczędzania,
5) edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą
działalności PKO Banku Polskiego SA,
6) przygotowanie
do
korzystania
z
usług
PKO Banku Polskiego SA,
7) wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym,
lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim SA.

ROZDZIAŁ 2
Definicje
§ 2.
Użyte w regulaminie Konkursu, zwanym dalej Regulaminem,
określenia oznaczają:
1) Organizator – organizatorem Konkursu jest Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana
dalej PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska
15,
02-515
Warszawa,
wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego m.st. Warszawy, XIII
Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000026438
o numerze REGON: 016298263 posiadający numer NIP
525-000-77-38 oraz kapitał zakładowy (kapitał
wpłacony) w wysokości 1 250 000 000 zł,
2) Uczestnicy – uczestnikami Konkursu są szkoły
ponadpodstawowe oraz drużyny harcerskie, w których
działają SKO prowadzone przez PKO Bank Polski SA,
3) Komisja Konkursowa – komisja oceniająca Prezentacje
Konkursowe. Komisja złożona jest pracowników PKO
Banku Polskiego SA. Członkami Komisji mogą być
także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,
4) Prezentacja Konkursowa – kronika wydarzeń związanych
z działalnością
Szkolnej
Kasy
Oszczędności
przygotowywana
w
wersji
elektronicznej
przez Uczestników Konkursu,
5) Karta Informacyjna – formularz zawierający informacje
wykorzystywane przez Komisję Konkursową podczas
oceny Prezentacji Konkursowej.

ROZDZIAŁ 3
Czas trwania Konkursu
1.
2.

§ 3.
Konkurs przeprowadzany jest cyklicznie.
Każda edycja Konkursu obejmuje okres od dnia 1 września
każdego roku kalendarzowego do dnia 1 października roku
kalendarzowego następnego. Jeśli wymieniona data przypada
na dzień wolny od pracy, to jako termin obowiązujący
przyjmuje się pierwszy dzień roboczy przypadający
po wskazanym, a wolnym od pracy dniu.

ROZDZIAŁ 4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
§ 4.
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie
przez Uczestnika
Prezentacji
Konkursowej
w
formie
elektronicznej, która prezentuje osiągnięcia Uczestnika
dokonane w trakcie trwania Konkursu.
2. Uczestnik może przesłać do PKO Banku Polskiego SA jedną
Prezentację Konkursową.
3. Prezentacje Konkursowe powinny:
1) przedstawiać osiągnięcia Uczestnika, które zostały
dokonane w trakcie trwania Konkursu,
2) zostać przygotowane w formie elektronicznej (w formacie
zgodnym z Microsoft PowerPoint albo PDF), w orientacji
poziomej.
4. Informacje zawarte w Prezentacji Konkursowej powinny być
zwięzłe i rzeczowe.
5. Pożądany opis każdego wydarzenia powinien zawierać tytuł,
datę wydarzenia, zasięg wydarzenia (np. klasa, szkoła,
miejscowość) cel, opis działań, efekty. W celu uwiarygodnienia
przedstawionych faktów pożądana jest dokumentacja,
np. w postaci zdjęć.
6. Dodatkowe efekty audiowizualne (animacje, muzyka) nie mają
wpływu na ocenę.
7. Prezentacje Konkursowe nie mogą przekraczać 50 stron (albo
slajdów), przy wykorzystaniu czcionki nie mniejszej niż 12
punktów.
8. Prezentacje Konkursowe powinny zostać przesłane do dnia 25
kwietnia roku kalendarzowego następnego na adres:
sko@pkobp.pl (w przypadku gdy wielkość pliku jest nie większa
niż 7MB) albo Biuro Młodego Klienta, PKO Bank Polski SA,
Puławska 15, 02-515 z dopiskiem „Konkurs SKO” (prezentacja
nagrana na płytę CD).
§ 5.
Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Komisja
przedstawi wyniki Konkursu do dnia 1 października roku
kalendarzowego następnego.
ROZDZIAŁ 5
Ocena i punktacja
1.

2.

§ 6.
Przy ocenie Prezentacji Konkursowych i przyznawaniu nagród
brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) popularyzacja
i
świadomość
wiedzy
związanej
z oszczędzaniem
ze
szczególnym
uwzględnieniem
działalności PKO Banku Polskiego SA (działania
edukacyjne np. lekcje, działania uczące przedsiębiorczości,
działania z zakresu ekologii, popularyzacja SKO) –
maksymalnie 60 punktów,
2) działalność na rzecz lokalnej społeczności – maksymalnie
25 punktów,
3) aktywne prowadzenie bloga SKO na platformie blogowej
www.szkolneblogi.pl – 15 punktów.
Uczestnik Konkursu może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
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ROZDZIAŁ 6
Nagrody
1.

2.

3.

§ 7.
W Konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie miejsca
od I do III. Dodatkowo Komisja może przyznać nagrody
dodatkowe, zwane dalej Wyróżnieniami, dla Uczestników
Konkursu niezakwalifikowanych do grona laureatów, jednak
wyróżniających
się
szczególnymi
osiągnięciami
bądź oryginalnością dokonań.
W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody za zajęcie I, II i III
miejsca. Za zajęcie I miejsca nagroda wynosi 15 000 zł, II
miejsca 10 000 zł, III miejsca 5000 zł. Za otrzymanie
Wyróżnienie nagroda wynosi 1000 zł.
Wypłata nagród laureatom Konkursu zostanie zrealizowana
w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany
przez Uczestnika Konkursu w Karcie Informacyjnej i nastąpi
w terminie do końca roku kalendarzowego następnego,
w którym przeprowadzono dany Konkurs.

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe
1.

2.

1.
2.

1.

2.

§ 8.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania
się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień
Regulaminu.
Laureaci Konkursu zezwalają na nieodpłatne używanie
i korzystanie przez PKO Bank Polski SA ze zwycięskich
Prezentacji Konkursowych w celach promocyjnych PKO Banku
Polskiego SA lub SKO przez czas nieokreślony.
§ 9.
Regulamin Konkursu będzie dostępny w okresie trwania każdej
z edycji Konkursu na stronie internetowej PKO Banku
Polskiego SA www.pkobp.pl w zakładce „SKO”.
Regulamin może zostać zmieniony w każdej kolejnej edycji
Konkursu ze względu na jej specyfikę.
§ 10.
Reklamacje Uczestników Konkursu dotyczące nieprawidłowości
przebiegu lub rozliczenia Konkursu będą przyjmowane
w terminie 5 dni roboczych od dat ogłoszenia wyników
Konkursu. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres poczty
elektronicznej: sko@pkobp.pl z dopiskiem „Konkurs SKO –
Reklamacja”. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni
roboczych od dnia doręczenia ich Organizatorowi. Uczestnik
o podjętej decyzji zostanie powiadomiony zwrotnie pocztą
elektroniczną.
Wszelkie
pytania
dotyczące
zagadnień
związanych
z Konkursem należy kierować na adres: sko@pkobp.pl.
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