
Regulamin Konkursu - „Promocja Członkostwa” 
 

w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk” 
 
 

§ 1 
Organizator Konkursu 

 
1. Niniejszy Regulamin określa cele, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Promocja 
Członkostwa”, 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 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. 
 

 
§ 4 

Czas trwania Konkursu 
 
1. Konkurs rozpoczyna się od dnia 21.09.2019r. do odwołania przez Zarząd SKOK „Śląsk”. 
 
 
 
 
 



 
§ 5 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie w czasie trwania Konkursu tj. w terminie od 
21-09-2019r przez Uczestnika następujących warunków: 
 
a) W Konkursie biorą udział osoby nie będące, w chwili przystąpienia do Konkursu członkami 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Śląsk”. 
 

b) Z chwilą przystąpienia do Konkursu osoba o której mowa w punkcie 1 podpisuje: 
- deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Samopomocy Finansowej Śląsk,  
- deklarację członkowską SKOK, 
- inne dokumenty wymagane w chwili uzyskania członkostwa w SKOK „Śląsk”. 

 
c) Wypłata nagrody finansowej dla osoby wymienionej w punkcie 1) – 30 zł (trzydzieści 

złotych) zostaje wypłacona w chwili złożenia przez uczestnika deklaracji przystąpienia                  
do SSF Śląsk i SKOK „Śląsk” i wpłaceniu wkładu SKOK 1 zł oraz składki na SSF 1 zł . 

 
d) Uczestnik korzystający z usług pożyczkowych i depozytowych SKOK „Śląsk” obowiązany                      

jest do uiszczenia pełnych opłat członkowskich - przed uruchomieniem usługi (wpłata 
pełnego udziału członkowskiego – jednorazowo lub w ratach). 
 

e) Uczestnik nie może brać udziału w Programie „Dla Nowego coś słodkiego” oraz „Konto                     
z tabletem”. 

 
 

§ 6 
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 21.09.2019 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.

 
 


