Załącznik do uchwały Zarządu nr 17 z dnia 22.02.2018r.

Regulamin Konkursu plastycznego Banku Spółdzielczego
w Kaliszu Pomorskim

Temat prac konkursowych:
„ Nowoczesny Bank Spółdzielczy”
§1
Organizator, czas trwania i cel konkursu.
1.Konkurs organizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim, zwany dalej
„Organizatorem”.
2.Konkurs prowadzony jest na terenie gmin: Kalisz Pomorski, Złocieniec, Wierzchowo.
W terminie od dnia 01 marzec 2018r. do dnia 20 maja 2018r.
3.Celem Konkursu jest:
-rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych,
-rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
-pobudzenie kreatywności wśród uczestników Konkursu,
- znajomość lokalnego banku i jego usług, budowanie relacji i więzi z bankiem.
§2
Warunki uczestnictwa
1.Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę wymienioną techniką plastyczną:
malarstwo, rysunek, grafika w formacie A4.
2.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
3.Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane.
4.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych .
5. Uczestnicy konkursu.
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich placówek oświatowych w Gminach: - Kalisz Pomorski - Złocieniec - Wierzchowo.
2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
a) szkoły podstawowe - klasy I-III,
b) szkoły podstawowe - klasy IV-VI,
c) klasy gimnazjum.
6.Prace należy przekazywać za pośrednictwem szkoły.
7.Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres
do korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę oraz imię
i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.

8.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy,
przyznania nagrody, realizacji związanych z Konkursem działań marketingowych oraz
upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu. Zgłoszenie pracy na konkurs jest
równoznaczne ze zgodą autora (a w razie niepełnoletności - jego opiekuna) na upublicznienie
danych osobowych. Prace pozostają własnością Banku.
9.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn.
zm.) oraz zgodą na korzystanie przez Organizatora z prac nawłasny użytek, ich publikacjęna
stronie www.bskaliszpom.pl.
§3
Termin i warunki nadsyłania prac
1.Prace należy dostarczyć do najbliższej placówki Organizatora lub przesłać na adres
Organizatora: Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim , 78-540 Kalisz Pomorski
ul. Wolności 8, , z dopiskiem„Konkurs plastyczny” do dnia 20 maja 2018r.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
3.Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data dostarczenia do siedziby
Organizatora.
§4
Nagrody i rozstrzygnięcie konkursu.
1.Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody:
a) dla uczniów szkół podstawowych klasy od I do III:
I miejsce nagroda rzeczowa i nagroda pieniężna w wysokości 150zł
II miejsce nagroda rzeczowa,
III miejsce nagroda rzeczowa.
b) dla uczniów szkół podstawowych, klasy od IVdo VI :
I miejsce nagroda rzeczowa i nagroda pieniężna w wysokości 150zł
II miejsce nagroda rzeczowa,
III miejsce nagroda rzeczowa,
c) dla uczniów klas gimnazjalnych :
I miejsce nagroda rzeczowa i nagroda pieniężna w wysokości 150zł
II miejsce nagroda rzeczowa ,
III miejsce nagroda rzeczowa .
2.Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Bank składające się z
przedstawiciela banku oraz przedstawicieli kultury i sztuki.
3. Z każdej kategorii z kategorii zostaną nagrodzone trzy prace.

4.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 maja 2018 roku.
§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
1.Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu i przyznania nagród do
końca czerwca 2018r..

2. Reklamacje powinny być złożone w formie pisemnej , osobiście ( w dowolnej placówce)
lub za pośrednictwem poczty , kuriera na adres Banku z dopiskiem " Reklamacja - konkurs
plastyczny" .
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, opis przyczyny reklamacji i
treść żądania.
4. Reklamacje złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Bank , a Uczestnik składający reklamację zostanie
pisemnie poinformowany ( listem poleconym lub przesyłką kurierską ) o sposobie
załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Bankowi.
6.Właściwym dla organizatora Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
7. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich i Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
8. Spory między Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed
Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich , o ile wartość przedmiotu sporu nie
jest wyższa niż 8.000zł.
§6
Postanowienia końcowe.
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Banku i na stronie internetowej
Banku: www.bskaliszpom.pl
3. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.922 z póź.
zm.).Administratorem danych osobowych tych osób jest Bank Spółdzielczy w Kaliszu
Pomorskim . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do
wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich poprawiania i żądanie ich
usunięcia, poprzez przesłanie stosownego pisma z żądaniem na adres Centrali Banku:
Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim, 78-540 Kalisz Pomorski ul. Wolności 8.

ZAPRASZAMY
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim.

