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Regulamin Konkursu   

„Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku"  

 

I. Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku" jest Bank Spółdzielczy 

w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 21, KRS nr 0000029686, 

NIP 558-000-13-77, Regon: 000495177, zwany dalej “Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od 01.08.2022 r. do 14.10.2022 r., przy czym prace konkursowe można 

składać w dniach od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r. 

II. Ogólne warunki Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do sympatyków Banku Spółdzielczego w Więcborku będących 

miłośnikami fotografii oraz przyrody obszarów Krajny.  

2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku gdy Uczestnik 

Konkursu nie ma ukończone 18 lat, w celu wzięcia udziału w Konkursie wymagana jest 

pisemna zgoda opiekuna prawnego Uczestnika. 

3. Celem Konkursu jest promowanie fotografii jako dziedziny sztuki oraz promowanie 

walorów przyrodniczych obszarów działalności Banku Spółdzielczego w Więcborku. 

4. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych Uczestników: 

1) do 15 lat włącznie, 

2) powyżej 15 lat.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych bądź brak złożenia oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku Uczestnika pełnoletniego, bądź  

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku Uczestnika 

niepełnoletniego, będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.  

7. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.  

III.  Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu 

1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która wykona fotografię przedstawiającą przyrodę 

Krajny. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i członkowie Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku oraz ich małżonkowie i dzieci. 

3. O klasyfikacji Uczestnika do grupy wiekowej decyduje jego wiek na dzień rozpoczęcia 

Konkursu, tj. 01.08.2022 r. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien do dnia 30.09.2022 r.  przesłać 

fotografie konkursowe na adres poczty elektronicznej konkurs@bswiecbork.pl wraz 

z podpisanym oświadczeniem (w formie skanu lub zdjęcia) stanowiącym: 

a) załącznik nr 1 do Regulaminu, w przypadku gdy Uczestnik jest osobą pełnoletnią, 

b) załącznik nr 2 do Regulaminu, w przypadku gdy Uczestnik nie jest osobą pełnoletnią. 
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5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie osoby niepełnoletniej może dokonać jego opiekun 

prawny.  

6. Zdjęcia konkursowe muszą zostać wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu, nie 

mogą być wcześniej publikowane bądź zgłaszane do innych konkursów.  

7. Przesłane fotografie muszą spełniać następujące warunki techniczne: 

1) minimalna rozdzielczość 8 milionów pikseli (8Mpix), 

2) format obrazu 3x2, 4x3 lub 16x9, 

3) format pliku JPG bez kompresji lub TIF, 

4) nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia Uczestnika oraz kolejnego 

numeru fotografii (np. Kowalski_Jan_1.jpg).  

8. Przesłane fotografie nie muszą zostać wykonane w okresie trwania konkursu. 

W szczególności mogą przedstawiać przyrodę Krajny w czasie dowolnej pory roku. 

9. Przesłane fotografie: 

1) nie mogą być poddane istotnej obróbce graficznej – dopuszczalne są wyłącznie drobne 

korekty, np. barw czy ostrości, 

2) nie mogą zawierać znaków wodnych ani inskrypcji (np. zawierającej informacje 

o telefonie, którym wykonano fotografię), 

3) nie mogą zawierać rozpoznawalnych osób, nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz 

norm obyczajowych.  

10. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie. W przypadku odrzucenia 

przesłanej fotografii ze względu na brak spełniania wymogów technicznych bądź 

naruszenie niniejszego Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługuje możliwość wymiany 

odrzuconej fotografii na inną. 

11. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest  przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do fotografii konkursowej wraz z prawami zależnymi na Organizatora Konkursu. W tym 

celu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu w przypadku uczestnika będącego osobą pełnoletnią, bądź 

załącznik nr 2 do Regulaminu w przypadku uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, 

dając Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania 

fotografiami. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących 

prawach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej i elektronicznej, 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Organizatora 

oraz wyświetlanie pod adresami domenowymi Organizatora, 

3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską oraz 

cyfrową, 

4) publiczne wystawienie, rozpowszechnianie, publikowanie i wyświetlanie, 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na fotografię 

konkursową. 

12. W szczególności Uczestnik Konkursu przenosząc majątkowe prawa autorskie zgodnie 

z ust. 13 przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przesłane fotografie konkursowe mogą 

zostać wykorzystane dla celów promocji Organizatora, a w szczególności dla celów 

utworzenia kalendarza reklamowego. Przyznanie nagrody w Konkursie nie jest 

równoznaczne z tym, że dana fotografia zostanie wykorzystania w kalendarzu 
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reklamowym, ani wykorzystanie fotografii w kalendarzu reklamowym bądź w innych 

celach nie jest równoważne z uzyskaniem prawa do jakiejkolwiek nagrody. 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje Komisja Konkursowa („Komisja”), która zostanie 

powołana przez Organizatora w dniu 03.10.2022 r. W skład komisji wchodzić będą 

pracownicy Organizatora. Komisja wybierze laureatów kierując się walorami 

artystycznymi fotografii oraz zgodnością z tematyką Konkursu. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

1) kategoria wiekowa do 15 lat włącznie: 

a) I miejsce – kamera sportowa oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork, 

b) II miejsce – powerbank solarny oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork, 

c) III miejsce – selfie stick ze statywem oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork, 

2) kategoria wiekowa powyżej 15 lat: 

a) I miejsce – dron rekreacyjny z kamerą oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork, 

b) II miejsce – powerbank solarny oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork, 

c) III miejsce – selfie stick ze statywem oraz zestaw gadżetów z logo BS Więcbork. 

3. Dodatkowo po zakończeniu terminu na nadsyłanie prac Organizator przeprowadzi 

głosowanie publiczne z wykorzystaniem mediów społecznościowych serwisu Facebook na 

profilu f/bswiecborkpl, z zastosowaniem następujących zasad: 

1) głosowanie zostanie przeprowadzone oddzielnie w obu kategoriach wiekowych, 

2) głosowanie będzie trwać co najmniej 7 dni (168 godzin), przy czym nie dłużej niż do 

godziny 23:59 dnia 12 października 2022 r. – Organizator wystawiając zdjęcia 

konkursowe określi jednoznacznie datę i godzinę zakończenia głosowania, 

3) biorąc pod uwagę liczbę oraz jakość przesłanych fotografii konkursowych Organizator 

zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby fotografii oddanych do głosowania 

publicznego, przy ich wyborze kierując się ich walorami artystycznymi oraz zgodnością 

z tematyką Konkursu, 

4) Organizator przed zakończeniem głosowania nie będzie ujawniał autorów fotografii 

konkursowych, 

5) prawo do głosowania mają wszystkie osoby oraz organizacje posiadające konto 

profilowe w portalu społecznościowym Facebook, 

6) głos na fotografię konkursową oddaje się poprzez „polubienie” wybranej fotografii, 

7) każda osoba lub organizacja z prawem do głosowania może oddać głos na dowolną 

liczbę fotografii konkursowych w obu kategoriach wiekowych, 

8) zwycięża fotografia, która dla danej kategorii wiekowej zdobędzie najwięcej głosów, 

9) w przypadku zdobycia takiej samej liczby głosów przez dwie lub większą liczbę 

fotografii konkursowych, Organizator przeprowadzi głosowanie dodatkowo tylko dla 

tych prac; głosowanie to będzie trwało maksymalnie 24 godziny, a w sytuacji 

ponownego remisu zwycięską fotografię wybierze Komisja, 

10) zwycięzcom głosowania publicznego przysługuje nagroda w postaci słuchawek 

bezprzewodowych. 
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4. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne 

produkty. Z przyczyn organizacyjnych, w szczególności problemów z realizacją nagrody, 

Organizator zastrzega prawo do zmiany nagrody na nagrodę równoważną o podobnej 

wartości. 

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

6. Fotografie jednego Uczestnika Konkursu nie mogą zająć więcej niż jednego miejsca 

zgodnie z ust.1-2, przy czym osoba która zajęła miejsce zgodnie z ust. 1-2 może również 

otrzymać nagrodę w głosowaniu publicznym zgodnie z ust. 3.  

7. Komisja ma prawo do wyłonienia dodatkowych fotografii konkursowych, których twórcy 

otrzymają wyróżnienia. W takim przypadku Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu 

dodatkowych nagród dla wyróżnionych prac. 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 14.10.2022 r. 

9. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

www.bswiecbork.pl oraz w mediach społecznościowych na portalu Facebook, na profilu 

Organizatora f/bswiecborkpl.  

10. Nagrody, o których mowa w ust. 2-3, zostaną wręczone indywidualnie w terminach 

wyznaczonych przez Organizatora, po konsultacji z laureatami. Nagrody zostaną wręczone 

nie później niż do dnia 30.11.2022 r. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza rezygnację 

z nagrody.  

11. Przy odbiorze nagrody laureat zobowiązany jest dostarczyć w wersji papierowej podpisane 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 1, a w przypadku laureata będącego osobą 

niepełnoletnią oświadczenie stanowiące załącznik nr 2. 

12. Rynkowa wartość nagród, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu, 

jednorazowo nie przekroczy równowartości 800 zł (słownie: osiemset złotych). Nagrody 

w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1128  z późn. zm.). 

V. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Spółdzielczy 

w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Informacja odnośnie 

przetwarzania danych osobowych została przedstawiona w załączniku nr 3 do Regulaminu. 

2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu 

z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. 

3. Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej skierowanej na adres 

Organizatora – Banku Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno 

Krajeńskie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 20 dni od jej 

otrzymania.  

4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w Centrali Banku 

Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz na stronie 

internetowej Banku. 
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załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku” 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

……………………………………………………..………. 

Wiek Uczestnika na dzień 1.08.2022 r.:  

……………………………………………………..………. 

Numer telefonu:  

……………………………………………………..………. 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na  

Organizatora Konkursu oraz o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Jako autor fotografii zgłoszonych w konkursie organizowanym przez Bank Spółdzielczy 

w Więcborku pt. „Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku” oświadczam, że dokonuję przeniesienia 

na Organizatora Konkursu – Bank Spółdzielczy w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 

Sępólno Krajeńskie – autorskich praw majątkowych do fotografii, a także zależnych, w tym 

prawo do ich opracowania poprzez adaptację lub przerobienie.  

Zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań fotografii w zakresie 

wskazanym w Regulaminie oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym 

zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z ich opracowań. Przenoszę na Organizatora 

własność egzemplarzy fotografii. 

Gwarantuję, że fotografie są mojego autorstwa i w związku z ich wykonaniem 

oraz przeniesieniem praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu nie naruszam 

w żaden sposób praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą 

załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis Uczestnika) 
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załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

„Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku” 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

……………………………………………………..………. 

Wiek Uczestnika na dzień 1.08.2022 r.:  

……………………………………………………..………. 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: 

……………………………………………………..………. 

Numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego: 

……………………………………………………..………. 

 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na  

Organizatora Konkursu oraz o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Jako opiekun prawny autora fotografii konkursowych zgłoszonych w konkursie 

organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Więcborku pt. „Krajna – Zielone Sąsiedztwo 

Banku” oświadczam, że jestem uprawniony do przeniesienia majątkowych praw autorskich do 

fotografii w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun prawny przenoszę 

nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – Bank Spółdzielczy w Więcborku, Plac Wolności 21, 

89-400 Sępólno Krajeńskie – autorskie prawa majątkowe do fotografii, a także zależne, w tym 

prawo do ich opracowania poprzez adaptację lub przerobienie.  

Jako opiekun prawny autora fotografii zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań fotografii w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz przenoszę na 

Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie 

i korzystanie z ich opracowań. Jako opiekun prawny przenoszę na Organizatora własność 

egzemplarzy fotografii. 

Jako opiekun prawny gwarantuję, że fotografie są autorstwa mojego podopiecznego 

i w związku z ich wykonaniem i przeniesieniem praw autorskich i praw zależnych na 

Organizatora Konkursu nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą 

załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis opiekuna) 
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załącznik nr 3  

do Regulaminu Konkursu  

„Krajna – Zielone Sąsiedztwo Banku” 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie 

Krajeńskim, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000029686, NIP 558-000-13-77, REGON 000495177, telefon: +48 52 388-18-88, email: 

bswiecbork@bswiecbork.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@bswiecbork.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Kategorie danych osobowych 

Bank będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek i numer telefonu, 

a w przypadku uczestnika konkursu będącego osobą niepełnoletnią dodatkowo imię i nazwisko oraz 

numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Bank będzie ponadto przetwarzał 

adres poczty elektronicznej, z której dokonano złożenia. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Krajna – Zielone 

Sąsiedztwo Banku”. Dane osobowe laureatów, to jest imię i nazwisko, zostaną opublikowanie na 

stronie internetowej oraz na stronie mediów społecznościowych Banku. Imię oraz pierwsza litera 

nazwiska zostaną upublicznione w podpisach fotografii publikowanych oraz wykorzystywanych przez 

Bank w celach marketingowych. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w celu przeprowadzenia konkursu – do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, 

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami 

– do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń, 

3) w celu ochrony praw autorskich autorów prac konkursowych – do czasu wygaśnięcia tych praw.  

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do 

przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych 

przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pani/Pan również prawo do żądania, by Bank 

przekazał te dane bezpośrednio innemu administratorowi. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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