
Regulamin

„KONKURSU ROWEROWEGO”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Konkurs  pod  nazwą  „KONKURS  ROWEROWY”  (zwane  dalej:  Konkurs)
jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem  i  zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

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 (zwane dalej: Organizator lub Kasa).

3.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

4.Konkurs będzie trwał od 07 maja 2021 roku do 30 września 2021 roku.

5.Zgłoszenia w Konkursie można składać od 07 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

6.Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie usług Kasy.

7.Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 19 stycznia 2018 r.,
Dz.U.  z 2018 r. poz. 165).
 
8.Organizator  składa  określone  w  Regulaminie  przyrzeczenie  publiczne  nagrody
w rozumieniu przepisu art. 919 k.c. w zw. z art. 921 k.c.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być pełnoletni
Członek  Kasy,  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  miejsce  zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Uczestnikiem nie może być Członek Kasy zatrudniony u Organizatora, a także członkowie
jego  najbliższej  rodziny,  przez  co  należy  rozumieć  małżonka,  wstępnego,  zstępnego,
rodzeństwo lub osobę pozostającą w stosunku przysposobienia.

3.Uczestnictwo w Konkursie  jest  nieodpłatne  i  dobrowolne,  a  liczba Uczestników biorąca
udział w Konkursie jest nieograniczona.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w razie powzięcia
wiedzy o naruszeniu przez Uczestnika przepisów o charakterze powszechnie obowiązującym
w związku z jego udziałem w Konkursie lub w razie naruszenia postanowień Regulaminu.



§ 3. Zasady udziału w Konkursie
 
1.Zadaniem  Uczestnika  jest  udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie  umieszczone
w Kuponie Konkursowym:
Korzystam z uslug SKOK „Śląsk”, ponieważ ….
(zwane dalej: Zadaniem Konkursowym lub Zadaniem).  

2.W  celu  wzięcia  udziału  w  Konkursie,  Uczestnik  powinien  spełnić  łącznie  następujące
warunki:
a) posiadać lub uzyskać członkostwo w SKOK „Śląsk” oraz w SSF „Śląsk”
b) skorzystać z dowolnie wybranej pożyczki gotówkowej (ratalnej) w wysokości min. 5 000 zł
c) wykonać Zadanie Konkursowe
d)  złożyć  prawidłowo  i  czytelnie  wypełnioną  oraz  podpisaną  papierową  wersję  Kuponu
Konkursowego w dowolnej placówce Kasy w godzinach pracy placówki;

Łączne  dokonanie  wszystkich  wyżej  wskazanych  czynności  oznacza  zgłoszenie
do Konkursu.

3.Dla  terminu  składania  Zgłoszeń  w  formie  papierowej  decydujące  znaczenie  ma  data
złożenia Kuponu Konkursowego w placówce Kasy.

4.Wystąpienie  Uczestnika  z  Kasy  w  czasie  trwania  Konkursu  jest  równoznaczne
z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.

5.Odstąpienie  do  dnia  rozstrzygnięcia  Konkursu  od  zawartej  Umowy  pożyczki  w  ramach
uprawnień przysługujących członkowi na podstawie przepisów Ustawy o kredycie 
konsumenckim,  opóźnienia  w  spłacie  jakiejkolwiek  posiadanej  pożyczki  w  SKOK  „Śląsk”
lub spłata pożyczki udzielonej w trakcie trwania Konkursu dokonana przed dniem zakończenia
Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału Konkursie.

6.Poprzez  dokonanie  Zgłoszenia,  Uczestnik  Konkursu  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
określonych  w  Regulaminie  zasad  oraz  potwierdza,  że  spełnia  wszystkie  warunki
uprawniające   go do udziału w Konkursie.

§ 4. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu

1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania  oceny  prawidłowości  Zgłoszeń  do  Konkursu  oraz  wyłonienia  Zwycięzców,
Organizator powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą:
- minimum jeden Członek Zarządu SKOK „Śląsk”
- minimum dwóch pracowników siedziby Organizatora Konkursu
(zwane dalej: Komisja Konkursowa).

2.Spośród  Uczestników  Konkursu,  cyklicznie  –  co  miesiąc,  Komisja  Konkursowa  będzie
dokonywała  wyboru  jednego  Uczestnika,  którego  rozwiązanie  Zadania  Konkursowego
w  ocenie  Komisji  najlepiej  spełniła  kryteria  oceny  Zadania  Konkursowego  (zwane  dalej:
Zwycięzca).



Posiedzenia Komisji odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Posiedzenie Komisji Dla Zgłoszeń złożonych w okresie

Do dnia 10-06-2021 07-05-2021 do 31-05-2021

Do dnia 09-07-2021 01-06-2021 do 30-06-2021

Do dnia 10-08-2021 01-07-2021 do 31-07-2021

Do dnia 10-09-2021 01-08-2021 do 31-08-2021

3.Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzców będzie oceniać wartość merytoryczną oraz
kreatywność rozwiązania Zadania Konkursowego.

4.Organizator ogłosi wyniki Konkursu (nr skok i miejsce złożenia Kuponu przez  Uczestnika) na
stronie internetowej  Kasy,  prowadzonej  pod adresem  www.skok.slask.pl oraz na tablicach
informacyjnych we wszystkich placówkach Kasy w następujących terminach:

Ogłoszenie wyników Konkursu Dla Zgłoszeń złożonych w okresie

Do dnia 15-06-2021 07-05-2021 do 31-05-2021

Do dnia 15-07-2021 01-06-2021 do 30-06-2021

Do dnia 16-08-2021 01-07-2021 do 31-07-2021

Do dnia 15-09-2021 01-08-2021 do 31-08-2021

5. O  przyznaniu  Nagrody  Zwycięzca  Konkursu  zostanie  powiadomiony  telefonicznie
w  ciągu  min.  dwóch  dni  roboczych  od  dnia  posiedzenia  Komisji,  które  odbędą
się zgodnie z harmonogramem posiedzeń określonym w pkt. 2 powyżej.

6.Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie również przesłana na adres e-mail Uczestnika,
który podał w Kuponie Konkursowym.

7.Wręczenie  Nagród  przyznanych  Zwycięzcom  będzie  odbywało  się  w  terminach
oraz w placówkach Kasy ustalonych pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem.

8.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.

9.Odbiór Nagrody musi  nastąpić  najpóźniej  w terminie miesiąca od dnia poinformowania
Zwycięzcy o jej przyznaniu oraz zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez
Zwycięzcę.

10.Nieodebranie  Nagrody  w  ustalonym  terminie  i  miejscu  uważa  się  za  rezygnację
z tej Nagrody i pozostaje ona wówczas własnością Organizatora.
11.Dokonanie  Zgłoszenia  i  wyrażenie  zgody  na  rozpowszechnianie  wizerunku  jest
równoznaczne  z  wyrażeniem zgody  przez  Uczestnika  na  nieodpłatne  wykonywanie  zdjęć,
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nagrywanie  filmów  podczas  uroczystości  wręczenia  Nagród  oraz  rozpowszechnianie
wizerunku Uczestnika w celu promocji i informacji o Konkursie w materiałach
informacyjnych  i  promocyjnych  Organizatora  m.in.  na  stronie  internetowej
www.skok.slask.pl., na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 5. Nagrody

1.Każdemu Zwycięzcy zostanie przyznana Nagroda w postaci:
-  nagrody  rzeczowej  -  roweru  o  wartości  max.  800,00  zł  (słownie:  osiemset
złotych brutto) oraz
- nagroda pieniężna w wysokości max. 80,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto) 
Nagroda  pieniężna  nie  zostanie  Zwycięzcy  wydana,  lecz  pobrana  i  przekazana  przez
Organizatora  do  właściwego  urzędu  skarbowego  tytułem  zryczałtowanego  podatku
dochodowego.

2.Łącznie w Konkursie zostaną przyznane 4 (cztery) Nagrody.

3.Każdy Zwycięzca może zostać jednokrotnie nagrodzony w ramach Konkursu.

4.Zwycięzca  nie  może  przenieść  prawa  do  Nagrody  i  prawa  do  odebrania  Nagrody
na osobę trzecią. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody
rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5.Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym
od  osób  fizycznych  wydanie  nagród,  o  których  mowa  §  5  pkt  1  Regulaminu,  podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości
10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od
osób  fizycznych,  przed  wydaniem  nagród  Zwycięzcom  obliczy,  pobierze  i  odprowadzi  do
właściwego  urzędu  skarbowego  zryczałtowany  podatek  dochodowy  z  tytułu  przyznania
nagród w Konkursie w kwocie określonej w ust. 1.

6.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyznania  Nagrody,  jeśli  w  ocenie  Komisji
Konkursowej  odpowiedzi  na  Zadanie  Konkursowe  nie  spełnią  kryteriów  oceny  Zadania
Konkursowego  w  stopniu  pozwalającym  na  ich  przyznanie.  Nagroda  pozostaje  wówczas
własnością Organizatora.

7.Wszelkie  materiały  promocyjno-reklamowe  mają  charakter  informacyjny.
Wizerunek Nagrody przedstawiony w materiałach promocyjno-reklamowych może odbiegać
od jej rzeczywistego wyglądu.

§ 6. Prawa autorskie

1.Uczestnik Konkursu zobowiązuje się i oświadcza, że przesłane Organizatorowi rozwiązanie
Zadania Konkursowego jest wynikiem wyłącznie jego oryginalnej twórczości  oraz że posiada
do nich pełnię praw, w szczególności praw autorskich.
2.Uczestnik  oświadcza,  że  Zadanie  Konkursowe  nie  jest  obciążone  prawami  osób  lub
podmiotów  trzecich,  jak  również  nie  narusza  praw  osób  lub  podmiotów  trzecich,



w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób lub
podmiotów trzecich, czy praw do wizerunku.

3.Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec Organizatora,
w przypadku naruszenia  praw,  o  których  mowa w ust.1.  W przypadku wystąpienia  osób
trzecich  z  roszczeniami  wobec  Organizatora  z  tytułu  naruszenia  praw  w  związku
z korzystaniem z Zadania Konkursowego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie
Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty, w tym koszty  odszkodowania  związane
z tymi roszczeniami oraz zwolnić Organizatora   z odpowiedzialności z tego tytułu.

4.Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu prawa 
do integralności i prawa do nadzoru autorskiego oraz przenosi na Organizatora prawo 
do wykonywania zależnych praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz prawo udzielania
zezwoleń na wykonywanie autorskich praw zależnych do Zadania.
Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych
do utworu.

5.Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu
Zadania  Konkursowego  publiczności  oraz  o  kolejności  rozpowszechniania,
na poszczególnych polach eksploatacji.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-
Kredytową „Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota 169 (zwana Kasą).

2.Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  Kasy:  iod@skok.slask.pl,
tel. 322402098, adres korespondencyjny Kasy.

3.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa  
w  art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO  w  celach  niezbędnych  do  przeprowadzenia  Konkursu,
w  szczególności  dostarczenia  nagród,  jak  również  w  celach  rozliczeniowych  oraz
opublikowania  danych  osobowych  zwycięzców  Konkursu  na  stronie  internetowej
www.skok.slask.pl oraz  na  portalach  społecznościowych  Kasy;  w  celu  wypełnienia
obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, a także w celu ewentualnego
prowadzenia  marketingu  bezpośredniego  produktów  i  usług  Kasy  oraz  podmiotów
powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą oraz w celu ustalenia, dochodzenia
i  obrony przed potencjalnymi roszczeniami,  które  to działania wykonywane są w prawnie
uzasadnionym interesie Kasy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

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

5.Uczestnik  posiada  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
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wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 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.

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

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.

8.Odbiorcą  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  nie  będą  podmioty  powiązane
z Kasą.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje  powinny  być  zgłoszone  w  formie  pisemnej  na  adres  Organizatora
z  dopiskiem  na  kopercie  „Reklamacja  -  Konkurs  Rowerowy”  i  zawierać:  imię,  nazwisko,
dokładny  adres  korespondencji  Uczestnika  Konkursu,  przyczynę  reklamacji  wraz  z  jej
uzasadnieniem oraz czytelny podpis Uczestnika.

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.Reklamacje  rozpatrywane  będą  w  terminie  do  14  dni  od  dnia  ich  otrzymania  przez
Organizatora.

6.O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik składający reklamację zostanie poinformowany
pisemnie, na adres korespondencji wskazany w treści reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia
Konkursu.
2.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 maja 2021 roku.
3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie Kasy pod adresem www.skok.slask.pl oraz
we wszystkich placówkach Kasy.
 Załączniki: 1. wzór Kuponu Konkursowego.
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