REGULAMIN KONKURSU „Co masz w sobie z dziecka?” (dalej „Regulamin”)
§1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Co masz w sobie z dziecka?” na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
2) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie z
siedzibą w Janikowie (88-160), przy ul. Przemysłowej 4, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000135971, NIP 5570005072
(„Bank”).
3) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) „Nagroda Główna” – koc piknikowy z talią kart o wartości jednostkowej 40,00 złotych brutto
(słownie: czterdzieści złotych brutto).
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§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas trwania Konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.05.2016r. o godz. 16.00 i trwa do
2.06.2016r. do godz. 23:59.
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.
Konkurs będzie prowadzony i dostępny na fan page Banku pod adresem
https://www.facebook.com/BankPiastowski. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany,
popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być pełnoletnia
osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora (tj. osoby zatrudnione w Banku na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie i
dzieci).
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora komisja złożona z
trzech przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
Decyzje Komisji Konkursowej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej mogą być
zaskarżane w sposób wskazany w §9 Regulaminu. Z prac Komisji Konkursowej sporządzany jest
pisemny protokół. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie biorą
udziału Uczestnicy Konkursu.
Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie
ważności wyników Konkursu. Zadania Komisji Konkursowej będą wykonywane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
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§3
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
1) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.piastowskibs.pl,
2) Dołączyć dobrowolnie do fanów profilu Banku w serwisie Facebook,
3) Wykonać pracę konkursową w formie wypowiedzi na temat „Co masz w sobie z dziecka?”
związaną z treścią posta zamieszczonego na profilu Piastowskiego Banku Spółdzielczego w
Janikowie na Facebooku pod adresem www.facebook.com/BankPiastowski w formie tekstu
pisanego umieszczonego w postaci komentarza pod postem. Spełnienie warunków określonych
w ustępie 1 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie i jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu konkursu.
Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, treści
pornograficznych lub naruszających dobra osobiste, obrażające uczucia religijne, wzywających do
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa autorskie, propagujących
piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz
wszelkich innych treści o podobnej zawartości, celu lub skutkach. Zgłoszenia zawierające takie treści
będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane.
Praca konkursowa nie może zawierać przekazów promocyjnych ani reklamowych. Zgłoszenia
zawierające taki przekaz będą wykluczone z Konkursu, a następnie usuwane.
Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 2-3 nie będą
przyjmowane.
Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego treść
wypowiedzi jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do
tego tekstu, w tym prawo do wykorzystania w Konkursie.

§4
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników 2 osoby, które
zamieszczą najciekawszą wypowiedź. Zwycięzcy otrzymają Nagrody Główne w postaci zestawów
składających się z koca piknikowego i talii kart o wartości jednostkowej 40,00 złotych brutto
(słownie: czterdzieści złotych brutto).
2. Organizator przyzna Zwycięzcom Konkursu nagrodę dodatkową (pieniężną) w wysokości 11,11%
wartości nagrody rzeczowej, tj. Nagrody Głównej, przeznaczonej na pokrycie zryczałtowanego
podatku dochodowego od wartości nagród uzyskanych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna
nie zostanie wypłacona Zwycięzcom, lecz zostanie pobrana jako podatek od Nagród przyznanych w
Konkursie, odprowadzany przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego zgodnie z
ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
3. W Konkursie zostaną przyznane 2 Nagrody Główne oraz 2 Nagrody Dodatkowe.
§5
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w
każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie
internetowej www.piastowskibs.pl.
§6
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 30.05.2016r.
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§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Piastowski
Bank Spółdzielczy w Janikowie z siedzibą w Janikowie (88-160), przy ul. Przemysłowej 4.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj.
w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania
nagród oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród
i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa
do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich
przetwarzania.
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§8
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
W terminie do 5 dni roboczych od upływu okresu trwania konkursu Komisja Konkursowa oceni
prace konkursowe Uczestników pod względem poniższych kryteriów (kolejność wymienionych
kryteriów nie odzwierciedla ich istotności):
 zgodności pracy konkursowej z tematyką,
 oryginalności i kreatywności.
W dniu dokonania tej oceny, Organizator poinformuje 2 Uczestników, którzy spełnili wszystkie
warunki konkursu i których prace konkursowe Komisja Konkursowa oceniła najwyżej, o wyniku
dokonanej oceny - umieszczając na Facebooku pod adresem www.facebook.com/BankPiastowski
bezpośrednią odpowiedź pod pracą konkursową informowanego Uczestnika. W tak umieszczonej
informacji Organizator zawrze prośbę do danego informowanego Uczestnika o wysłanie do
Organizatora wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu 10 dni roboczych. W odpowiedzi na
wiadomość otrzymaną od informowanego Uczestnika Organizator, poprzez wiadomość prywatną na
Facebooku skierowaną do niego, udostępni mu adres e-mail Organizatora, na który Uczestnik, z
którym Organizator się kontaktuje, powinien w ciągu kolejnych 10 dni przesłać swoje dane w
zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz adresu urzędu skarbowego
w celu rozliczenia nagrody z urzędem oraz wysłania mu Nagrody. Organizator wysyła wspomnianą
wiadomość prywatną na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości prywatnej
na Facebooku od wspomnianego Uczestnika.
Po otrzymaniu przekazanych przez Uczestnika danych wymienionych w ust. 2, Organizator,
wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, przesyła Uczestnikowi treść obowiązującej w Banku Informacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych, z prośbą o złożenie stosownego oświadczenia w
zakresie przetwarzania danych osobowych.
Po uzyskaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Organizator wyda nagrodę rzeczową
Zwycięzcy Konkursu w placówkach Banku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do 21 dni
roboczych od momentu ogłoszenia wyników.
Brak przesłania przez Uczestnika zgodnie z ust. 3 wiadomości prywatnej na Facebooku, odpowiedzi
na wskazany przez Organizatora adres mailowy lub niewskazanie przez niego adresu
korespondencyjnego do wysyłki Nagrody, w ciągu 10 dni od daty otrzymania danej wiadomości od
Organizatora skutkuje ponowieniem przez Organizatora próby kontaktu w ten sam sposób, a w razie
braku odpowiedzi Uczestnika w ciągu kolejnych 10 dni roboczych, skutkuje utratą jego prawa do
Nagrody.
W razie utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody, Komisja nie wyłoni kolejnych Laureatów.
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7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub
innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
8. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór
nagrody.
9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu
poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody,
prawo do nagrody przepada.
10. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
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§9
REKLAMACJE
Reklamacje dotyczące Konkursu można składać pisemnie, na adres Piastowski Bank Spółdzielczy
w Janikowie, ul. Przemysłowa 4, 88-160 Janikowo, z dopiskiem: „Konkurs Co masz w sobie z
dziecka?”, ustnie - telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Uczestnika w oddziale Banku.
Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, a informacja
o jej wyniku zostanie Uczestnikowi udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty
złożenia reklamacji.
W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2.
Bank przekazuje Uczestnikowi informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą
zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedzi na złożoną reklamację Bank udziela w formie pisemnej na adres do korespondencji
podany przez Uczestnika w zgłoszeniu.
Uczestnik może się zwrócić o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta.
W przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń Posiadacza zgłoszonych w reklamacji
Uczestnikowi przysługuje prawo zwrócenia się do Rzecznika Finansowego.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Uczestnikowi przysługuje też prawo sądowego rozstrzygania sporów wynikłych na tle Regulaminu.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Banku www.piastowskibs.pl przez cały
okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie
Organizatora.
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego
Regulaminu Konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy
powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem Banku określającym zasady prowadzenia Konkursu
oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
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