
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„WSPOMNIENIEA Z WAKACJI” 
 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Nazwa konkursu. 
Konkurs plastyczny zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą: 
„WSPOMNIENIA Z WAKACJI”. 
 
1.2 Organizator konkursu. 
Organizatorem konkursu jest: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Śląsk”                                       
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska, zwana dalej Organizatorem. 
Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Samopomocy Finansowej „Śląsk”                                        
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Solidarności 9/3, 41-706 Ruda Śląska. 
 
1.3 Czas trwania konkursu. 

 Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.09.2019 roku i trwa do dnia 06.12.2019 roku. 
Termin ten obejmuje:  
- składanie prac plastycznych 
- głosowanie przez Internautów na prace konkursowe zamieszczone na profilu Facebook - 
SKOK „Śląsk” (plus polubienie i udostępnienie profilu SKOK „Śląsk 
- weryfikację wyników głosowania przez Komisję konkursową 
- proces wydania nagród 
- procedurę reklamacyjną. 

 Termin dostarczania prac 21.09.2019r - 18.10.2019 r. 

 Termin głosowania internetowego 25.09.2019 r – 31.10.2019 r. 

 Termin ogłoszenia wyników przez komisję konkursową: 08.11.2019 r. 
 
1.4 Obszar urządzania konkursu. 
Konkurs prowadzony będzie we wszystkich placówkach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – 
Kredytowej „Śląsk”. 
 
1.5  Zapewnienie prawidłowości organizowanego konkursu. 
Regulamin niniejszego konkursu znajduje się do wglądu w placówkach (punktach kasowych) 
Organizatora oraz na stronie www.skok.slask.pl 
 
 
2. UCZESTNICY KONKURSU 
2.1  Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia (rok urodzenia                    
od 2006 do 2016 niezależnie od dnia i miesiąca danego roku), których opiekun prawny (zgodnie                             
z zapisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), dalej Opiekun uczestnika, przekaże podpisane 
oświadczenia i zgody na wzięcie udziału w konkursie, o których mowa w punkcie 3.6. 
2.2 Opiekunowie Uczestników nie muszą posiadać statusu członka SKOK „Śląsk”. 
2.3  W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników, członków Rady Nadzorczej                                
i Zarządu Organizatora, dzieci członków Komisji konkursowej. 
 
 
 



3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
3.1 Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej (dalej Praca konkursowa) 
przedstawiającej najlepsze wakacje, jakie dziecko pamięta; hasło Konkursu brzmi: „Wspomnienia                   
z wakacji”. 
 
3.1.1 Praca konkursowa musi spełniać następujące kryteria: 
• sposób przygotowania:  praca wykonana odręcznie i musi być wynikiem osobistej twórczości 
Uczestnika, 
• technika pracy: dowolna technika plastyczna, 
• materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp., 
• format pracy: A4 
3.2 Każdy Uczestnik może przedstawić wyłącznie jedną Pracę konkursową. 
3.3 Każda Praca konkursowa musi być dostarczona do SKOK przez Opiekuna uczestnika. 
3.4 Każda Praca zostanie opisana przez pracownika SKOK na rewersie w następujący sposób: 
- imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika 
- imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego Opiekuna Uczestnika, 
3.5 Prace nie opisane w powyższy sposób nie zostaną przyjęte. 
3.6  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez Opiekuna uczestnika oświadczenia 
zawierającego poniższe dane: 
- imię i nazwisko oraz datę urodzenia Uczestnika 
- imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego Opiekuna Uczestnika, 
- adres korespondencyjny oraz adres email Opiekuna Uczestnika, 
- seria i numer dowodu Opiekuna Uczestnika. 
3.6.1 „Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym dziecka ………………………. (imię, nazwisko)                          
i prawo opieki nad dzieckiem nie zostało mi ograniczone oraz zobowiązuję się poinformować SKOK 
w terminie 14 dni o wszelkich okolicznościach, które miało wpływ na zakres praw przysługujących 
mi z tytułu wykonywania opieki nad dzieckiem (w czasie trwania konkursu)” 
3.6.2 „Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………..………… (imię i nazwisko) w konkursie 
pn. „Wspomnienia z wakacji” oraz na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do celów 
przeprowadzenia konkursu pt. „Wspomnienia z wakacji” przez Organizatora konkursu Spółdzielczą 
Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 169, 41-711 
Ruda Śląska”; 
3.6.3 „Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości 
dziecka ……………………………..………… (imię i nazwisko). Praca konkursowa nie narusza praw 
podmiotów trzecich”. 
3.6.4 „Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nie ograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie 
pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i jej zarchiwizowania. Zobowiązuję                                           
się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich polach 
eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora”. 
3.6.5 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 
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) wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu                             pt. 
„Wspomnienia z wakacji” przez Organizatora konkursu Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – 
Kredytową „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 169, 41-711 Ruda Śląska”; 
3.6.6 „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu pt. „Wspomnienia z   wakacji” 
organizowanego przez SKOK „Śląsk” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”, 



3.6.7 „Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
przez SKOK „Śląsk” (klauzula RODO znajduje się na drugiej stronie oświadczenie i zawiera 
informacje wymienione w punktach od 7.2 do 7.10 niniejszego Regulaminu), 
3.6.8 Miejsce na podpis Opiekuna uczestnika potwierdzający powyższe dane, zgody                                     
i oświadczenia. 
3.7 Opiekun uczestnika potwierdza (obowiązkowo) prawidłowość danych zawartych                                    
w Oświadczeniu oraz treść oświadczeń i zgód poprzez złożenie swojego podpisu w Oświadczeniu, 
co warunkuje udział w konkursie. 
  
4. ZASADY I NAGRODY 
 
4.1 Prace Uczestników oceniane będą w trzech (3) kategoriach wiekowych: 
 
1) Kategoria I:  od 3 do 6 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2013 do 2016) 
2) Kategoria II:  od 7 do 10 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2009 do 2012) 
2) Kategoria III:  od 11 do 13 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2006 do 2008) 
 
4.2 Organizator ufunduje 520 szt. Nagród Gwarantowanych. Organizator zastrzega sobie prawo 
zwiększenia zapasu Nagród Gwarantowanych. Nagrody wydawane będą do wyczerpania zapasów.  
 
4.3 Autorzy dwóch (2) najlepszych prac wybranych w głosowaniu internetowym (na profilu FB – 
SKOK „Śląsk”) z każdej kategorii wiekowej, tj. łącznie sześcioro (6) zwycięzców, otrzymają poniższe 
nagrody o wartości nieprzekraczającej kwoty 200 zł.  
Nagroda („Nagroda”) jest zwolniona z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.):                                                                                                                                                               
 
• Kategoria I: od 3 do 6 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2013 do 2016) 
Miejsce 1: Klocki Playmobil o wartości do 200,00zł brutto 
Miejsce 2: Klocki Playmobil  o wartości do 200,00zł brutto 
 
• Kategoria II: od 7 do 10 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2009 do 2012) 
Miejsce 1: Hulajnoga składana o wartości do 200,00zł brutto 
Miejsce 2: Słuchawki bezprzewodowe JBL o wartości do 200,00zł brutto 

 
• Kategoria III: od 11 do 13 roku życia (rok urodzenia Uczestnika od 2006 do 2008)                                
Miejsce 1: Głośnik bezprzewodowy JBL o wartości do 200,00zł brutto                                                             
Miejsce 2: SmartWatch o wartości do 200,00zł brutto 

 
4.4 Każdy Uczestnik konkursu, po poprawnej weryfikacji i przyjęciu pracy plastycznej otrzyma 
Nagrodę Gwarantowaną: jedną skarbonkę - świnkę pod warunkiem, że zapas Nagród 
Gwarantowanych nie będzie wyczerpany.  
4.5 W przypadku braku Nagród Gwarantowanych w danym punkcie kasowym SKOK, w sytuacji, gdy 
zapas Nagród Gwarantowanych nie zostanie jeszcze wyczerpany, Nagroda Gwarantowana zostanie 
dostarczona do wybranego punktu kasowego SKOK w ciągu 10 dni roboczych. O kolejności 
otrzymania Nagrody Gwarantowanej decyduje data i godzina przyjęcia Pracy w SKOK.  
4.6 Praca po zeskanowaniu przez pracownika SKOK „Śląsk” trafi na profil FB – SKOK „Śląsk”                        
do galerii konkursowej w terminie do 3 dni roboczych.  
4.7 Głosowanie Internautów będzie odbywało się w trzech kategoriach wiekowych.  
4.8 Praca będzie opisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz rokiem urodzenia.  



4.9 Internauci w wyznaczonym terminie będą głosować na ulubioną pracę na profilu FB SKOK 
„Śląsk” poprzez polubienie danej pracy konkursowej (plus polubienie i udostępnienie profilu SKOK 
„Śląsk”).  
4.10 Komisja konkursowa wybierze 6 (sześć) najlepszych Prac konkursowych spośród trzech 
kategorii wiekowych. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają po jednej nagrodzie. 
Komisja konkursowa dokona wyboru prac biorąc pod uwagę:  
- ilość oddanych głosów na daną pracę (plus polubienie i udostępnienie profilu SKOK „Śląsk”),  
- grupę wiekową autora/ Uczestnika 
- zgodność pracy z tematem  
Komisja konkursowa zostanie złożona z 3 przedstawicieli Organizatora.  
Sposób powołania Komisji konkursowej określa Organizator. Decyzje Komisji konkursowej                              
są ostateczne. 
 
5. OGŁASZANIE WYNIKÓW 
 
5.1 Po wyłonieniu zwycięzców Organizator skontaktuje się telefonicznie z Opiekunami                                    
i poinformuje ich o zdobyciu nagród w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia listy zwycięzców. Lista 
Zwycięzców Uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia zostanie zamieszczona w ciągu dwóch dni 
roboczych od daty ogłoszenia w Internecie, tj. w serwisach społecznościowych Organizatora,                       
na stronie www.skok.slask.pl, a także na tablicach ogłoszeń we wszystkich punktach kasowych 
SKOK. 
5.2 Organizator po uprzedniej pisemnej zgodzie Zwycięzców zastrzega sobie możliwość 
opublikowania lub przedstawienia zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy 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. 
5.3 Nagrody zostaną wydane w placówkach Organizatora w terminie od dnia 25.11.2019 roku                     
do dnia 06.12.2019 roku od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych                       
od pracy w godzinach otwarcia punktów. 
5.4 Nagrody należy odbierać osobiście przez Opiekunów uczestników. Organizator zweryfikuje dane 
osobowe na podstawie dowodu tożsamości (dowód osobisty) przedłożonego przez Opiekuna 
uczestnika. 
5.5 Nagrody nie odebrane do dnia 06.12.2019 roku przechodzą do dyspozycji Organizatora 
konkursu. 
 
6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, 
pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs 
Plastyczny” do dnia 06.12.2019 r. decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna 
zawierać dane Opiekuna uczestnika oraz samego Uczestnika. 
6.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po w/w terminie nie będą uwzględniane. 
6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Opiekuna oraz dokładny adres 
Opiekuna, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 
reklamacja, nazwę konkursu oraz treść żądania. 
6.4 Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  
6.5 Opiekunowi uczestnika przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń                       
we właściwym sądzie. 
6.6 Roszczenia związane z udziałem w konkursie przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,                     



w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres 
od wniesienia reklamacji do udzielenia odpowiedzi na reklamację. Roszczenia kierować należy                         
do właściwego sądu. 
 
7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów uczestników                                    
jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Śląsk” 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). 
7.2 Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@skok.slask.pl oraz telefonicznie 322402098 
7.3 Dane Osobowe Uczestników oraz Opiekunów Uczestników 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 oraz opublikowania danych osobowych zwycięzców konkursu na tablicach 
informacyjnych w Punktach Kasowych SKOK „Śląsk” oraz na stronie internetowej www.skok.slas..pl. 
7.4 Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów Uczestników 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. 
7.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenia zgody jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne                      
do udziału w konkursie. 
7.6 Opiekun Uczestnika posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do 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. 
7.7 Opiekun Uczestnika 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. 
7.8 Odbiorcą danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów Uczestników nie będą firmy 
zewnętrzne 
7.9 Organizator oświadcza iż dane Uczestników oraz Opiekunów uczestników nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
7.10 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator                               
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 
– przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 
– utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 
– nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych                            
lub w inny sposób przetwarzanych. 



7.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród przez Zwycięzców                 
z przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Zwycięzców. 
7.12 Prawa i obowiązki Organizatora, Opiekunów uczestników i Uczestników określone                                
są wyłącznie w niniejszym Regulaminie konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. 
7.13 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). 
7.14 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. 
7.15 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). 
 
Regulamin obowiązuje od 21-09-2019r 


