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REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „WIOSENNE 

FILMOWANIE Z SKO” 

 
 
Regulamin 

§ 1. 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
Konkursu pod nazwą „Wiosenne filmowanie z SKO” organizowanego 
przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną. 
 
Definicje 

§ 2. 

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 „Wiosenne filmowanie 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, 
prowadzone przez Organizatora, 

5. Program SKO – program edukacji finansowej prowadzony przez 
Organizatora skierowany do dzieci w wieku 6-13 lat w ramach 
Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Organizatora, 

6. Uczestnik - szkołę, w której działa SKO, która dokonała 
Zgłoszenia do Konkursu, 

7. Laureaci – zwycięzców Konkursu, tj. Szkoły, które zdobędą 
najwyższą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami § 7 
Regulaminu, 

8. Praca Konkursowa – film wideo promujący działania ekologiczne 
lub postawy przedsiębiorcze uczniów szkół podstawowych w 
ramach działań prowadzonych przez SKO, 

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

10. Karta Zgłoszeniowa – formularz zawierający informacje 
dotyczące Uczestnika wykorzystywany przez Komisję 
Konkursową podczas wyłaniania Laureatów, 

11. Nagrody – przewidziane w Konkursie nagrody, 
12. Kategoria – zadeklarowany temat przewodni pracy: ekologia lub 

przedsiębiorczość. 
 
Postanowienia ogólne 

§ 3. 

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

2. Celem Konkursu jest szerzenie w Szkołach idei oszczędzania, 
przedsiębiorczości oraz postaw ekologicznych w ramach 
prowadzonego przez Organizatora Programu Szkolnych Kas 
Oszczędności. 

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 (w zakładce 
Konkursy). 

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

Termin 

§ 4. 

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do 
dnia 13 czerwca 2014 r. 

2. Przyjmowanie Kart Zgłoszeniowych wraz z Pracami 
Konkursowymi („Zgłoszenie”) do udziału w Konkursie 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 § 4 ust. 1 
(decyduje data stempla pocztowego). 
 

Udział w Konkursie 

§ 5. 

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

zaakceptował jego postanowienia, 
4) przygotuje Pracę Konkursową zgodną z Regulaminem i 

nabędzie skutecznie wszelkie niezbędne prawa i zgody do 
Pracy Konkursowej i w sposób umożliwiający ich nabycie i 
wykorzystanie przez Organizatora, na zasadach i w 
zakresie przewidzianym Regulaminem. 

2. Zgłoszenia dokonuje dyrektor Szkoły, przesyłając w terminie, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu: 
1) skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej (w 

formie załącznika) za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(e-mail) na adres: sko@pkobp.pl, 

2) Pracę Konkursową wraz z oryginałem wypełnionej i 
podpisanej Karty Zgłoszeniowej będącą załącznikiem do 
Regulaminu na adres PKO Bank Polski SA, Biuro Młodego 
Klienta, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (z dopiskiem 
Konkurs: „Wiosenne filmowanie z SKO”).  

3. Każda Szkoła może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do 
Konkursu. W przypadku wysłania więcej niż jednej Pracy 
Konkursowej ocenie podlegać będzie jedynie Praca wysłana 
jako ostatnia z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

4. Prace, do których nie zostały dołączone Karty Zgłoszeniowe i 
Prace, które zawierają Karty Zgłoszeniowe, które jednak nie 
zostały w całości, poprawnie wypełnione oraz podpisane 
własnoręcznie przez dyrektora Szkoły, nie będą brane pod 
uwagę w Konkursie. 

5. Organizator jest zobowiązany do wydania Nagród, o których 
mowa w Regulaminie i na zasadach określonych w 
Regulaminie. 

6. Wysłanie podpisanej Karty Zgłoszeniowej wraz z Pracą 
Konkursową jest jednoznaczne z: 
1) akceptacją Regulaminu, 
2) posiadaniem pisemnej zgody na rozpowszechnianie 

wizerunku (w zakresie określonym w § 6 ust. 6) od każdej z 
osób, których wizerunek został uwidoczniony w Pracy 
Konkursowej, pochodzącej od tych osób lub ich 
rodziców/opiekunów prawnych w przypadku, gdy w filmie 
uwidoczniona jest osoba niepełnoletnia; Szkoła ponosi 
odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z 
niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczenia, o 
którym mowa w niniejszym punkcie,  

3) skutecznym nabyciem, w zakresie określonym w § 6 ust. 5 
wszelkich praw autorskich i pokrewnych zarówno do Pracy 
Konkursowej jak i do wszelkich wchodzących w skład 
Pracy Konkursowej utworów i przedmiotów ochrony praw 
pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 1994 nr 
24 poz. 83), np. utworów muzycznych, artystycznych 
wykonań, utrwaleń; Szkoła ponosi odpowiedzialność za 
naruszenie praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich, 
w przypadku zaistnienia wad prawnych lub obciążeń praw, 
o których mowa w niniejszym punkcie.  

mailto:sko@pkobp.p
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7.  Organizator ma prawo wykluczyć Szkołę z Konkursu, w 
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Szkołę postanowień 
Regulaminu. 

 
Praca Konkursowa 

§ 6. 

1. Praca Konkursowa w formie filmu wideo musi łącznie spełniać 
następujące warunki: 
1) być pojedynczym plikiem w formacie AVI, WMV, MOV lub 

MP4 zapisanym na płycie CD/DVD, 
2) długość filmu nie może przekraczać 45 (czterdziestu pięciu) 

sekund, 
3) treść filmu musi bezpośrednio nawiązywać do idei 

Programu Szkolnych Kas Oszczędności, 
4) temat zrealizowanego filmu musi być zgodny z kategorią 

zadeklarowaną w Karcie Zgłoszeniowej, 
5) na początku filmu musi znaleźć się plansza zawierająca tytuł 

filmu oraz nazwę Szkoły. 
2. Dozwolona jest dowolna technika wykonania Pracy 

Konkursowej przy użyciu dowolnego urządzenia 
multimedialnego pozwalającego na rejestrację audiowizualną, 
np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 

3. Zabronione jest zgłaszanie do uczestnictwa w Konkursie Prac 
Konkursowych zawierających treści naruszające w jakikolwiek 
sposób obowiązujące prawo, dobre obyczaje i/lub zasady 
współżycia społecznego m.in. wzywających do nienawiści 
rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści 
pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, 
propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, 
naruszających prawa innych osób, a w szczególności prawa 
autorskie i pokrewne lub inne prawa własności intelektualnej 
oraz rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia. 

4. Zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie może być 
publikowana wcześniej ani nagradzana w innych konkursach lub 
obciążona prawami osób trzecich. 

5. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonej 
Pracy Konkursowej przechodzą w całości na Organizatora z 
chwilą wyłonienia Laureatów i obejmują wszystkie znane 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 Konkursowej 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. 

6.   Organizator nabywa z chwilą wyłonienia Laureatów nagrodzonej 
Pracy Konkursowej prawo do rozpowszechniania wizerunku 
wszystkich osób, których wizerunek został uwidoczniony w 
nagrodzonej Pracy Konkursowej w celach promocyjnych, 
informacyjnych, reklamowych Programu SKO: na stronie 
internetowej PKO Banku Polskiego www.pkobp.pl (zakładka 
Szkolne Kasy Oszczędności), wewnętrznym portalu 
informacyjnym Banku (Intra), Wydawnictwach Banku („Nasz 
Bank” - również w wersji elektronicznej, „Poradnik Bankowy”, 
„Brawo Bank”), platformie SzkolneBlogi.pl, kanale SKO na 
youtube.com (SKOedu), oficjalnej grupie SKO na nk.pl („Szkoła 
Oszczędzania”), Newsletterze SKO oraz w innych materiałach 
propagujących idee Szkolnych Kas Oszczędności. 
  

 
Tryb wyboru Laureatów 

§ 7. 

1. W Konkursie zostanie wybranych łącznie 40 (czterdziestu) 
Laureatów – po 20 (dwudziestu) w każdej Kategorii. 

2. Wyłonienia Laureatów dokona Komisja Konkursowa w 
zależności od liczby punktów otrzymanych w związku z oceną 
Pracy Konkursowej przeprowadzoną w oparciu o następujące 
kryteria: 
1) walor praktyczny dla odbiorców - maksymalnie do 

uzyskania 20 punktów, 
2) kreatywne podejście do przedstawianego zagadnienia - 

maksymalnie do uzyskania 20 punktów, 
3) promowanie konkretnych postaw (w zależności od 

zadeklarowanej Kategorii) – maksymalnie do uzyskania 20 
punktów,  

4) estetyka pracy – ocenie podlega jakość obrazu i dźwięku – 
maksymalnie do zdobycia 10 punktów. 

3. Dodatkowe punkty przyznawane będą za: 
1) powszechność oszczędzania (stosunek liczby uczniów 

posiadających SKO Konto dla Ucznia u danego Uczestnika 
do liczby wszystkich uczniów u danego Uczestnika na dzień 
13 czerwca 2014 r.) – maksymalnie do uzyskania 10 
punktów, 

2) promocja oszczędzania (liczba uczniów, którzy przystąpili do 
SKO u danego Uczestnika w okresie od dnia 15 kwietnia 
2014 r. do dnia 13 czerwca 2014 r. – posiadają SKO Konto 
dla Ucznia) – maksymalnie do uzyskania 20 punktów. 

4. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
5. W przypadku, gdy Szkoły ex-aequo zajmą miejsca premiowane 

Nagrodą, o ostatecznej kolejności decydować będzie większa 
liczba punktów zdobytych odpowiednio za: walor praktyczny dla 
odbiorców, kreatywne podejście do przedstawianego 
zagadnienia, promowanie konkretnych postaw (w zależności od 
zadeklarowanej Kategorii), powszechność oszczędzania, 
promocję oszczędzania. 

6.  W przypadku mniejszej niż 20 (dwadzieścia) liczby zgłoszonych 
do uczestnictwa w Konkursie Prac Konkursowych w 
którejkolwiek z Kategorii, Komisja Konkursowa, wg. klasyfikacji 
opisanej w ust. 2 przyzna liczbę Nagród odpowiadającą liczbie 
Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że oceniane Prace Konkursowe muszą 
uzyskać, co najmniej 50 punktów.  

7.    W przypadku, gdy w danej Kategorii nie będzie możliwe 
przyznanie wszystkich przewidzianych Regulaminem nagród, 
Organizator może przenieść nagrody do innej Kategorii pod 
warunkiem spełnienia wszystkich warunków Konkursu, z 
zastrzeżeniem, że oceniane Prace Konkursowe muszą uzyskać, 
co najmniej 50 punktów wg. klasyfikacji opisanej w ust. 2.  

8.    Wyłonienie Laureatów nastąpi w terminie do dnia 18 sierpnia 
2014 r. 

9.    Laureatom przyznane zostaną Nagrody, o których mowa w § 8 
Regulaminu. 

 
Nagrody i ogłoszenie wyników  

§ 8. 

1. Nagrodami dla Szkół będących Laureatami są odpowiednio za 
zajęcie miejsca w każdej z Kategorii: 
1) od 1 do 3 – zestaw składający się z: tablicy multimedialnej, 

laptopa, rzutnika, tabletu, 
2) od 4 do 10 – laptop, 
3) od 11 do 20 – kamera cyfrowa. 

2. Minimalne parametry techniczne opisanych w ust. 1 nagród to:  
1) laptop: 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: 4500 godz., technologia: DLP, rozdzielczość: 
1024x768 pikseli, 

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

4) kamera cyfrowa: dwudziestosiedmiokrotne zbliżenie 
optyczne, przekątna ekranu LCD: 2,4”, rozdzielczość: 9,2 mln 
pikseli,  

5) tablet: przekątna ekranu: 8”, pamięć wbudowana: 16 GB. 
3. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów po weryfikacji  

spełnienia wszystkich warunków Regulaminu. 
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zamianie na 

inne nagrody, szczególnie nie mogą w ich miejsce zostać 
wypłacone środki pieniężne. 

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

6. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów na adres wskazany w 
Zgłoszeniu w terminie do dnia 30 września 2014 r. 
 

Reklamacje 

§ 9. 

1. Szkoła może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację w 
formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
sko@pkobp.pl w terminie 21 dni roboczych od daty 
opublikowania wyników Konkursu. 

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

3. Do złożonej skargi lub reklamacji Szkoła powinna dołączyć 
wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia skargi 
lub reklamacji. 

4. 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 za 
pośrednictwem poczty e-mail. 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. 

5. Niezależnie od procedury reklamacyjnej, Uczestnikowi 
przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń na drodze 
sądowej. 
 

 
 


