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Regulamin konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu pod nazwą „Plakat konta  
dla młodych BS Net<30”(zwanego dalej Konkursem) oraz zasady wyboru laureatów. 

2. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne przedstawiające i promujące produkt Banku, tj. konto bankowe, 
skierowane dla osób poniżej 30-go roku życia.  

3. Celem Konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30” jest zachęcenie uczniów klas maturalnych oraz 
innych osób poniżej 30-go roku życia do założenia w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim 
rachunku osobistego. 

4. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, z siedzibą w Aleksandrowie 
Łódzkim, przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000142918, NIP: 724-00-05-265 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”). 

5. Konkurs skierowany jest do klas maturalnych z rocznika 2021/2022 ze szkół umiejscowionych  
w Aleksandrowie Łódzkim, zwanych dalej „Uczestnikiem”, z zastrzeżeniem przystąpienia minimum dwóch klas 
maturalnych z jednej szkoły. 

6. Konkurs odbywa się wyłącznie na terenie miasta Aleksandrowa Łódzkiego. 

7. Organizator powołuje jury, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz 
wyłonienie laureatów. 

§ 2. Uczestnicy i forma prac konkursowych 

1. Uczestnikiem Konkursu jest klasa maturalna ze szkoły ponadpodstawowej w Aleksandrowie Łódzkim, której 
„składową” jest uczeń tej klasy, który ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą 
nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Tematem pracy jest plakat zachęcający młodych ludzi do założenia rachunku osobistego w Banku. 

4. Plakaty konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych osób trzecich,  
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie 
uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających prawo do prywatności ani zawierających 
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

5. Plakaty konkursowe mogą być wykonane dowolną formą: plastyczną, techniczną lub graficzną oraz muszą być 
dostarczone w formie papierowej w formacie B1 (100 cm x 70 cm; w pionie). 

6. Na odwrocie plakatu należy zamieścić informację identyfikującą jego autora. Informacja musi zawierać nazwę 
szkoły oraz oznaczenie klasy, która jest jego autorem. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

§ 3. Zgłaszanie prac konkursowych 

1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 10 grudnia 2021 roku (pierwszy dzień przyjmowania plakatów 
konkursowych) do 31 stycznia 2022 roku (ostatni dzień przyjmowania plakatów konkursowych). Organizator 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformuje za pomocą strony 
internetowej www.bs-aleksandrow.pl. 

2. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe z zastrzeżeniem, że autorem plakatu jest dana 
klasa, niezależnie od tego kto jest bezpośrednim twórcą/autorem plakatu. 

3. Każdy Uczestnik może dostarczyć nie więcej niż po jednym plakacie.  

4. Prace konkursowe należy dostarczyć pod adres Banku wskazany w § 1 ust. 4. 

5. Uczestnik wraz z plakatem powinien przekazać  podpisany Formularz zgłoszeniowy zawierający: nazwę szkoły 
i oznaczenie klasy wraz z numerem telefonu kontaktowego. Wzór formularza zgłoszeniowego zawiera 
załącznik nr 1 do Regulaminu.  

http://www.bs-aleksandrow.pl/
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6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności w kwestii 
wykorzystywania wizerunku. 

7. Organizator nie odsyła i nie zwraca żadnych materiałów przesłanych w związku z Konkursem. 

§ 4. Ocena prac i nagrody 

1. Wszystkie plakaty konkursowe podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora. 

2. Laureatów Konkursu wybierze 4 osobowe jury złożone z 3 przedstawicieli Banku (Organizatora) oraz  
1 osoby niezwiązanej z Organizatorem (np. pracownikiem MDK – Młodzieżowego Domu Kultury  
w Aleksandrowie Łódzkim). 

3. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi sposób ujęcia tematu, celowość projektu, 
jakość, oryginalność, kreatywność, zastosowaną technikę wykonania oraz poprawność merytoryczną. 

4. W konkursie Uczestnik będzie mógł zdobyć: 

1) za projekt plakatu maksymalnie 10 pkt.; 

2) dodatkowe punkty za ilość otwartych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych BS Net<30 
w Banku (na dzień 31.01.2022 r.),  których Posiadaczami są uczniowie: 

a) 5 pkt. za I miejsce; 

b) 2 pkt. za II miejsce; 

c) 1 pkt. za III i IV miejsce; 

Uwaga!:  

Ilość rachunków oznacza największy procentowy udział rachunków w stosunku do ilości uczniów  
w danej klasie (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do Regulaminu) – aby móc przyznać 
jakiekolwiek punkty 20% uczniów danej klasy musi założyć rachunek osobisty w Banku. 

5. W terminie od 1 do 18 lutego 2022 roku jury wyłoni z każdej szkoły przystępującej do konkursu 1-ego 
zwycięzcę i przyzna nagrodę w formie pieniężnej w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)  
dla zwycięskiej klasy z danej szkoły. 

6. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury przez Organizatora pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 
dnia 23 lutego 2022 r. 

7. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. Prawo autorskie 

1. Przekazanie plakatów konkursowych na adres, o którym mowa w § 1 ust. 4, jest równoznaczne z udzieleniem 
Bankowi bezpłatnego prawa do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej z plakatów w celu promocji 
Banku bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów (plakatów) – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez 
umieszczanie ich w Internecie, Intranecie, publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach 
pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Bank i sam Konkurs; 

4) w zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

2. Przesłanie plakatów konkursowych przez Uczestnika na adres, o którym mowa w § 1 ust. 4, jest równoznaczne 
z zapewnieniem Organizatora o tym, że: 

1) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych materiałów 
wykorzystanych w plakacie konkursowym oraz że wszystkie ewentualnie widniejące osoby na fotografiach 
wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję; 
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2) Uczestnik zgadza się na opublikowanie plakatów konkursowych przez Organizatora na stronie 
http://www.bs-aleksandrow.pl oraz https://www.facebook.com/bs.aleksandrow w czasie trwania 
Konkursu oraz po jego zakończeniu; 

3) praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności rozpowszechnienie utworu nie będzie 
prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii, albowiem 
utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. 
(Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. 

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku 
publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi przysługuje roszczenie regresowe  
w stosunku do Uczestnika, który nadesłał prace z naruszeniem postanowień Regulaminu. 

4. Nie zezwala się na kopiowanie gotowych zdjęć i grafik do wykonania plakatu. Plakat musi być wykonany 
samodzielnie, tzn. wg własnego projektu, tak aby nie był to plagiat. 

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności w kwestii 
wykorzystywania wizerunku. 

§ 6. Wydanie nagród 

1. Organizator powiadomi laureatów Konkursu o decyzji jury zgodnie z §4 ust. 6. 

2. Przyznane nagrody, o których mowa w § 4 ust. 5 Bank przekaże na rachunek Rady rodziców wskazany  
w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do końca lutego 2022 r. 

3. Nagrody przyznane w Konkursie, których łączna wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł, są zwolnione  
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Konkurs jest konkursem z dziedziny 
sztuki. 

4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany wygranej nagrody na inną. Laureat nie może scedować nagrody na inną 
osobę. 

5. Laureat ma prawo zrezygnować z nagrody o czym pisemnie powiadomi Organizatora w terminie 3 dni od 
otrzymania od Organizatora powiadomienia o jej przyznaniu. 

6. Organizator rozstrzyga o losie nieodebranych lub zwróconych nagród. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie 
laureatów. 

§ 7. Reklamacje 

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Konkursem. 

2. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika składającego reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz  
z uzasadnieniem, adres mailowy. 

3. Reklamacje należy składać listownie pod adresem siedziby Banku lub za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem bank@bsaleksandrow.pl. 

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Bank pod adresem wskazanym przez Uczestnika, bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej http://www.bs-
aleksandrow.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to nabytych praw 
Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej 
http://www.bs-aleksandrow.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2021 roku. 

4. Przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie. 

 

http://www.bs-aleksandrow.pl/
mailto:bank@bsaleksandrow.pl
http://www.bs-aleksandrow.pl/
http://www.bs-aleksandrow.pl/
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   Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
                „Plakat Konta dla młodych BS Net<30”  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „PLAKAT KONTA DLA MŁODYCH BS NET<30” 

Dane uczestnika (nazwa klasy i szkoły):  

Telefon kontaktowy:  

e-mail: 

Prosimy o podanie Nazwy i Nr konta Rady Rodziców, na którą Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 
przekaże nagrodę w wysokości 1 000 zł w przypadku wygranej ww. konkursie: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam/y, że przekażemy ww. nagrodę klasie …………….. w przypadku jej wygranej w Konkursie „Plakat konta dla młodych BS Net<30”  
 
 
 

……………………………………………………..…..………………………………………………….. 
Podpis Rady Rodziców 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30” 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem 
autorskich praw osobistych autorów zgłoszonej pracy w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu „Plakat konta dla młodych BS Net<30”, 
a w przypadku nagrodzenia zgłoszonej pracy oświadczam, iż przekazuję autorskie prawa majątkowe nagrodzonej na rzecz Organizatora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 
631 z późn. zm.) w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 
internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania  
i wprowadzania do obrotu.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 
 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu przez 
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. ). 
Równocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia - szerzej o ochronie 
danych osobowych w Obowiązku Informacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Plakat konta dla młodych BS 
Net<30”.  

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 
 

Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).  
  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Plakat konta dla młodych BS Net<30”.  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

 
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować: 
 pod adres mailowy: marketing@bsaleksandrow.pl lub nr tel. 42 712-21-12 w. 16  /  603-306-227.

mailto:marketing@bsaleksandrow.pl
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                          Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
                              „Plakat Konta dla młodych BS Net<30”  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
KONKURS „PLAKAT KONTA DLA MŁODYCH BS NET<30” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 - RODO) Bank Spółdzielczy  
w Aleksandrowie Łódzkim informuje, że: 
 

1. Administrator Danych Osobowych 
 

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Senatorskiej 2a, 95-070 Aleksandrów Łódzki,  
jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).  
 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) 
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych pod: 
a) numerem telefonu: 42 712-69-25 

b) adresem e-mail: hd@bsaleksandrow.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 
 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
 

1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Konkursu, wyłonienia  

i ogłoszenia zwycięzców Konkursu.  

2. Podstawą prawną uprawniającą Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby Konkursu 

jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 

4. Zakres przetwarzanych danych 
 

Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych obejmuje: imię i nazwisko (reprezentant Samorządu 
klasowego; reprezentanci Rady Rodziców), nazwę szkoły, adres szkoły, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, 
identyfikator klasy, tytuł pracy, przyznane nagrody, numer rachunku bankowego do przekazania nagrody pieniężnej. 
 

5. Okres przechowywania danych 
 

Administrator będzie przechowywał dane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia trwania Konkursu oraz 
przez czas niezbędny w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), z uwagi na 
prawnie uzasadniony interes Banku jako Organizatora do zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do 
korzystania z praw na dobrach niematerialnych. 
 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Zgodnie z RODO, Uczestnikowi konkursu przysługuje:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo usunięcia danych swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą  

w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  
 

Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych 
osobowych. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie, którego zasady 
określa regulamin Konkursu. 
 

 

 

 

mailto:hd@bsaleksandrow.pl
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                        Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu  
                         „Plakat Konta dla młodych BS Net<30”  

 
 

 

Wykaz aktywnych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych BS Net<30 w Banku Spółdzielczym  
w Aleksandrowie Łódzkim na dzień 14 stycznia 2022 r. wg modula, np.:  
45 8780 0007 0111 1111 2000 0003 (podkreślone liczby to modulo): 

 

     

     

     

     

     

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis reprezentanta Samorządu klasowego działającego w imieniu klasy (Uczestnika) 

 

 

 

 

 

 


