
Regulamin Konkursu 

„JUBILEUSZOWEGO" 

z okazji 25-lecia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej "Śląsk"

§ 1 
Organizator Konkursu

1. Niniejszy  Regulamin  określa  cele,  zasady  i  warunki  uczestnictwa  w  Konkursie
„JUBILEUSZOWYM”, zwanej dalej „Konkursem” 

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Spółdzielcza  Kasa  Oszczędnościowo  -  Kredytowa  "Śląsk"
z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej,  przy  ul.  Kokota  169,  41-711  Ruda  Śląska,  dla  której  akta
rejestrowe  prowadzi  Sąd  Rejonowy  w  Gliwicach, pod  numerem  KRS  0000029957,
o numerze NIP 648 10 07 638, zwana dalej „Organizatorem” lub „Kasą”. 

§ 2 
Adresaci Konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby, które:

a. ukończyły 13 rok życia - za zgodą opiekuna prawnego
b. ukończyły 18 rok życia

posiadające zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”.

2. W Konkursie  nie  mogą uczestniczyć  pełnomocnicy  działający  w imieniu członków SKOK,
członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Organizatora, pracownicy Organizatora, członkowie
Komisji oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób.
Pracownikiem  w  rozumieniu  Regulaminu  jest  zarówno  osoba  zatrudniona  w  Kasie
na podstawie umowy o pracę, jak i  osoba współpracująca z Kasą na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

3. Za  członka  rodziny  pracownika  Kasy  uważa  się  osoby  należące  do  I  grupy  podatkowej
w rozumieniu przepisu art. 14 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 28.07.1983r o podatku od spadku
i darowizn (ze zmianami).

§ 3
Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest pozyskanie nowych Członków Kasy oraz rozpowszechnianie usług i 
produktów Kasy, w szczególności usług pożyczkowych i depozytowych.

§ 4
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.04.2019r i trwa do dnia 31.08.2019r.



§ 5
Uczestnictwo w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie w czasie trwania Konkursu tj. w terminie od 
01-04-2019r do 31-08-2019r przez Uczestnika następujących warunków:

a) posiadanie lub uzyskanie członkostwa w SKOK „Śląsk” oraz w SSF „Śląsk” 

b) wykonanie zadania konkursowego:
- wpisanie na Kuponie oryginalnych życzeń urodzinowych dla Kasy z okazji Jubileuszu 25-lecia

c) poprawne wypełnienie Kuponu konkursowego i złożenie go w placówce SKOK ”Śląsk”

d) skorzystanie z przynajmniej jednego produktu proponowanego przez Organizatora (łącznie 
lub oddzielnie):

• Za członkostwo w SKOK „Śląsk”
Każdy Uczestnik posiadający lub uzyskujący Członkostwo w Kasie w trakcie trwania 
Konkursu  otrzymuje  1 Kupon (tzw. za członkostwo w SKOK).

• Pożyczka

-  Uczestnik  zaciągający  pożyczkę w trakcie  trwania  Konkursu otrzymuje  1  Kupon
za każde pełne 1.000 zł każdej nowej pożyczki,  jednak  nie więcej niż 5 kuponów
za daną pożyczkę;

- W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 Kuponów
za wypłacone pożyczki.

• Lokata

-  Uczestnik  deponujący  środki  w  trakcie  trwania  Konkursu  otrzymuje  1  Kupon
za każde pełne 1.000 zł  nowo założonej  lokaty  na okres minimum 13 miesięcy,
jednak nie więcej niż 5 Kuponów w za daną lokatę;

- W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może otrzymać maksymalnie 5 Kuponów
za   założenie lokat.  

• Ubezpieczenia 

-  Uczestnik  korzystający  z  ubezpieczenia  w  trakcie  trwania  Konkursu  otrzymuje
1 Kupon, za skorzystanie z następujących rodzajów ubezpieczeń (pod warunkiem
wykupienia i opłacenia składki ubezpieczeniowej w placówce Organizatora):

-  -  Ubezpieczenie  typu  bankassurance  do  pożyczek  (za  wyjątkiem  ubezpieczeń
do usług płatnych w jednej racie) oferowane przez Saltus TU Życie S.A. lub Saltus
TUW;
- - Grupowe ubezpieczenie na życie Optimum Max oferowane przez Saltus TU Życie
S.A. 

  - - Ubezpieczenie mieszkaniowe oferowane przez Saltus TUW 
(Warunek: ubezpieczenie musi być zawarte na okres 12 m-cy)



- - Ubezpieczenie NNW oferowane przez Saltus TUW 
(Warunek: składka w wysokości 50 zł)
- - Ubezpieczenie komunikacyjne MTU/Ergo Hestia lub Link4

§ 6
Zasady Konkursu

1.  Po skorzystaniu z co najmniej jednego z wymienionych w § 5 produktów na zasadach

określonych szczegółowo w Regulaminie i regulacjach wewnętrznych SKOK, członek SKOK

otrzymuje od pracownika Organizatora wydrukowany z systemu Kupon konkursowy.

2.  Uczestnik  wypełnia  Kupon,  wypełnia  zadanie  konkursowe  –  życzenia  urodzinowe

dla  SKOK,  potwierdza  (obowiązkowo)  prawidłowość  danych  zawartych  na  Kuponie  oraz

treść oświadczeń i zgód poprzez złożenie swojego podpisu na Kuponie, co warunkuje udział

w Konkursie.

3.  Kupony  powinny  być  wypełnione  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  identyfikację

Uczestnika i zawierać własnoręczny podpis Uczestnika.

4.  Uczestnik  po  wypełnieniu  Kuponu  w  obecności  pracownika  Organizatora  przekazuje

go ponownie do pracownika , który w obecności Uczestnika: pieczętuje i podpisuje Kupon,

a następnie przesyła do siedziby Organizatora.

5. W Konkursie będą uwzględniane wyłącznie poprawnie wypełnione kupony konkursowe.

6. Kupony nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu są nieważne.

7. Poprawne wypełnienie Kuponu konkursowego, zwanego dalej "Kuponem" (załącznik nr 1
do  Regulaminu)  i  złożenie  go  osobiście  w  placówce  SKOK  „Śląsk”  jest  równoznaczne
z zarejestrowaniem się Uczestnika w Konkursie i akceptacją przez niego Regulaminu a także
zobowiązaniem się do jego przestrzegania oraz potwierdzeniem, iż spełnia warunki udziału
w Konkursie. 

§ 7
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są rowery o wartości 600 zł brutto za 1 szt.
2. Łączna ilość nagród w Konkursie to: 25 szt o łącznej wartości: 15 000 zł brutto.
3. Każdy  Uczestnik  może  zdobyć  tylko  jedną  nagrodę  w  całym  okresie  trwania  Konkursu

(tj. od 01-04-2019r do 31-08-2019r). 
4. Nagród w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa

do żądania wydania nagrody konkursowej,  Uczestnik  nie może przenosić  na inne osoby
i podmioty.

§ 8
Wyłonienie Zwycięzców 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w 5 oddzielnych częściach konkursowych za każdy
miesiąc:



I część - za kwiecień 2019r – rozstrzygnięcie do 31 maja 2019r
II część - za maj 2019r – rozstrzygnięcie do 30 czerwca 2019r
III część - za czerwiec 2019r – rozstrzygnięcie do 31 lipca 2019r
IV część - za lipiec 2019r – rozstrzygnięcie do 31 sierpnia 2019r
V część - za sierpień 2019r – rozstrzygnięcie do 30 września 2019r

2. O  wyznaczeniu  innego  terminu  wyłonienia  Zwycięzcy  może  zdecydować  Zarząd
Organizatora Konkursu. 

3. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową w składzie:
- minimum jeden Członek Zarządu SKOK „Śląsk”
- minimum dwóch pracowników siedziby Organizatora Konkursu
- Radca Prawny współpracujący z Organizatorem Konkursu,

która  czuwać  będzie  nad  prawidłowością  przebiegu  Konkursu  oraz  podejmie  decyzję  o
wyborze Zwycięzców Konkursu. 

4. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego zadanie konkursowe otrzyma najwyższą ocenę
przyznaną przez Komisję Konkursową.

5. Komisja Konkursowa wybiera zwycięzców według swojej subiektywnej oceny.

6. Komisja Konkursowa, wyłaniając Zwycięzców, bierze pod uwagę:
a) spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, 
b) oryginalność i pomysłowość odpowiedzi konkursowej,
c) zgodność odpowiedzi konkursowej z tematem określonym w Regulaminie

7. Zwycięzców  za  dany  miesiąc  w  liczbie  5  wybiera  Komisja  Konkursowa  spośród  tych
Uczestników, którzy w danym miesiącu spełnili wymagania określone w §2.

8. Komisja  po  wyborze  Zwycięzców,  sprawdzi  ważność  Kuponów  konkursowych  oraz
spełnienie przez Uczestnika warunków Regulaminu, a w szczególności:

• pozostawanie członkiem SKOK, 

• dla Kuponów za skorzystanie z Pożyczek:
- brak odstąpienia do dnia rozstrzygnięcia Konkursu od zawartej Umowy pożyczki w ramach 
uprawnień przysługujących członkowi na podstawie przepisów Ustawy o kredycie 
konsumenckim
 - brak opóźnień w spłacie jakiejkolwiek posiadanej pożyczki w SKOK 
- spłata pożyczki udzielonej w trakcie trwania Konkursu dokonana przed dniem zakończenia
Konkursu nie wyklucza Uczestnika z udziału Konkursie; 

• dla Kuponów za skorzystanie z Lokat:
- w dniu rozstrzygnięcia Konkursu lokata musi widnieć jako aktywna

• dla Kuponów za skorzystanie z Ubezpieczeń objętych Konkursem:
- na dzień rozstrzygnięcia Konkursu ubezpieczenie musi być aktywne 
- na dzień rozstrzygnięcia Konkursu brak zaległości w opłaceniu wszystkich wymagalnych  
składek na ubezpieczenie 
-  Wszystkie  wymagalne  na  dzień  rozstrzygnięcia  Konkursu  składki  na  ubezpieczenie  to  
składki opłacone w wysokości i terminach określonych w dokumentacji ubezpieczeniowej  



otrzymanej przez członka SKOK w dniu zawarcia ubezpieczenia. 

• brak opóźnień w spłacie wymagalnych składek ubezpieczenia powiązanych z 
jakimikolwiek pożyczkami posiadanymi w SKOK 

9. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  nieważności  Kuponu  (brak  podpisu
potwierdzającego  prawidłowość  danych,  potwierdzającego  złożone  wymagane
oświadczenia i zgody) lub niespełnienie przez Uczestnika warunków Regulaminu Konkursu,
Kupon zostaje odłożony, a Komisja zarządza ponowne wyłonienie Zwycięzcy. 

10. Kupon odrzucony zostaje załączony do Protokołu z Konkursu.

11. Po rozstrzygnięciu  Konkursu i  wyłonieniu Zwycięzców Komisja  sporządzi  protokół  z  jego
przebiegu.

12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nieodwołalna i prawnie wiążąca.

§ 9
Ogłoszenie wyników i odbiór nagród

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni  przez Organizatora o zdobyciu  nagród listem
poleconym w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników (decyduje data nadania listu).

2. Lista Zwycięzców (nr członkowski  w Kasie i  miejsce zamieszkania) zostanie zamieszczona
w ciągu 2 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników na stronie  www.skok.slask.pl oraz
na tablicach informacyjnych we wszystkich placówkach SKOK „Śląsk”. 

3. Przedstawiciel Organizatora Konkursu skontaktuje się telefonicznie ze Zwycięzcą w terminie
do  2  dni  roboczych  od  daty  przyznania  nagrody,  w  celu  potwierdzenia  uczestnictwa
w Konkursie oraz potwierdzenia danych (imię i nazwisko, nr członkowski w Kasie, adres
zamieszkania, nr Kuponu). 

4. Organizator  po  uprzedniej  pisemnej  zgodzie  Zwycięzców  zastrzega  sobie  możliwość
opublikowania  lub  przedstawienia  imion,  nazwisk  i  zdjęć  Zwycięzców  na  stronie
internetowej  www.skok.slask.pl  oraz  środkach  masowego  przekazu.  Zwycięzcy  nie
są  uprawnieni  do  otrzymywania  wynagrodzenia  z  powyższego  tytułu.  Wyrażenie
powyższej  zgody  lub  brak  wyrażenia  tej  zgody  nie  ma  wpływu  na  przyznanie  prawa
do nagród.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dostarczenia nagrody do placówki SKOK „Śląsk”, w której
Uczestnik  złożył  Kupon  konkursowy,  w  okresie  do  14  dni  roboczych,  licząc  od  dnia
opublikowania listy Zwycięzców. 

6. Nagrody  należy  odbierać  osobiście.  Organizator  Konkursu  zweryfikuje  dane  osobowe
na podstawie  dowodu tożsamości  (dowód osobisty  lub paszport)  przedłożonego przez
Zwycięzcę. 

7. Zwycięzca zobowiązany jest pisemnie potwierdzić odbiór nagrody konkursowej. 

8. Odbiór  nagród  konkursowych  przez  Zwycięzców  nastąpi  w  placówkach  SKOK  „Śląsk”,
w  których  składali  Kupony,  w  terminie  30  dni  roboczych  od  dnia  opublikowania  listy
Zwycięzców. Nie odebranie nagrody w powyższym terminie jest  jednoznaczne z utratą
do niej  wszelkiego prawa. W takiej  sytuacji  nagrody pozostają własnością Organizatora
z pełnym prawem do ich dysponowania.

9.  W  przypadku,  gdy  Zwycięzca  utracił  do  niej  prawo,  nagroda  przechodzi  do  dyspozycji
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Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa nie ma obowiązku przyznać nagrody kolejnej
osobie; natomiast może to uczynić, jeśli uzna takie działanie za celowe.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody konkursowej z
przyczyn zależnych, jak i niezależnych (np. zdarzeń losowych) od Zwycięzcy. 

§ 10
Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu,  należy zgłaszać w formie pisemnej  -  listem poleconym,
pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora  z dopiskiem:  Reklamacja – Konkurs
Jubileuszowy SKOK „Śląsk”

2. Reklamacje  dotyczące  sposobu  przeprowadzenia  Konkursu  mogą  być  składane  przez
Uczestników  nie  później  niż  do  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  opublikowania  listy
Zwycięzców (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Reklamacje  dotyczące  wadliwości  otrzymanej  nagrody  mogą  być  składane  przez
Uczestników nie później niż do 3 dni robocze od dnia odebrania nagrody (decyduje data
stempla pocztowego. )

4. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników zgodnie z Regulaminem przyjmowania
i  rozpatrywania  reklamacji  w  Spółdzielczej  Kasie  Oszczędnościowo  -  Kredytowej  „Śląsk”
dostępnym na www.skok.slask.pl oraz w placówkach kasowych SKOK „Śląsk”.

5. Decyzje Komisji Konkursowej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest
Spółdzielcza  Kasa  Oszczędnościowo-Kredytowa  „Śląsk”  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej,
ul.  Kokota  169.  Przetwarzanie  danych  osobowych  odbywać  się  będzie  na  zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administrator  danych osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych,  z  którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@skok.slask.pl. 

3. Dane  Osobowe  Uczestników  Konkursu  przetwarzane  będą  na  podstawie  zgody  zgodnie
z  RODO  art.  6  ust.1  lit.a,  w  celach  przeprowadzenia  Konkursu,  w  szczególności
dostarczenia nagród, w celach rozliczeniowych, w celu wypełnienia obowiązków prawnych
na  podstawie  RODO  art.6  ust  1  lit  c,  w  celu  ustalenia  dochodzenia  i  obrony  przed
potencjalnymi roszczeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym
interesie  SKOK  na  podstawie  RODO  art.6  ust.1  lit.  f  oraz  opublikowania  zwycięzców
Konkursu  tylko  w  zakresie  numeru  członkowskiego  na  tablicach  informacyjnych
w placówkach SKOK „Śląsk” oraz na stronie internetowej www.skok.slask.pl. 

4. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  przetwarzane  na  potrzeby  Konkursu  będą
przechowywane do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez
okres  niezbędny do wypełnienia  obowiązków prawnych a  także czasu  upływu terminu
przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne
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do udziału w Konkursie. 

6. Uczestnik  Konkursu  posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo
do  sprostowania,  uzupełnienia,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do
przenoszenia danych. 

7. Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

8. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu nie będą firmy zewnętrzne 

9. Organizator  oświadcza  iż  dane  Uczestników Konkursu  nie  będą przetwarzane  w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Konkurs jest organizowany we wszystkich placówkach SKOK „Śląsk”.

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 165). 

3. Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu, w placówkach SKOK
„Śląsk” oraz na stronie www.skok.slask.pl w okresie od 01.04.2019 r. do 31.08.2019 r.

5. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  stosuje  się  powszechnie
obowiązujące  przepisy  prawa  w  tym:  przepisy  kodeksu  cywilnego,  ustawy  z  dnia
19  listopada  2009  roku  o  grach  hazardowych,  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady UE 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

6. Prawa  i  obowiązki  Organizatora  i  Uczestników  Konkursu  określone  są  wyłącznie
w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. 

Załączniki do Regulaminu:
1. Kupon Konkursowy


