
  

Regulamin Konkursu   

 „Napisz autorski wierszyk lub rymowankę o Banku Spółdzielczym w Łęcznej  

na 111 rocznicę jego istnienia”  

 

  

  

§1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Łęcznej, ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna.   

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia 

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.  

3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.  

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

5. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z 

powszechnymi obowiązującymi przepisami prawa.   

  

§ 2 Cel konkursu  

Celem konkursu jest promocja Banku Spółdzielczego wśród lokalnej społeczności.   

  

§ 3 Temat konkursu  

Zadanie konkursowe polega na „Napisz autorski wierszyk lub rymowankę o Banku Spółdzielczym w Łęcznej 

na 111 rocznicę jego istnienia”  

  

§ 4 Uczestnicy konkursu, warunki uczestnictwa  

1. Uczestnikami konkursu mogą być:   

• Uczestnikiem konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia 

zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. w takim przypadku 

opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszystkie 

oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Odpowiedni formularz 

dostępny będzie na stornie www.bsleczna.pl oraz w oddziałach banku,   

• posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,  

• przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem   

https://www.facebook.com/legal/terms.  

2. Jeden uczestnik może przesłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy z wierszem lub rymowanką o 

banku.  

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail 

konkurs@bsleczna.pl lub w oddziałach banku formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny 

jest na stronie internetowej oraz w oddziałach banku Organizatora: www.bsleczna.pl oraz stanowi 

załącznik   

Nr 1 do niniejszego regulaminu.  

http://www.bsleczna.pl/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms


  

4. Wypełnienie formularza jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w konkursie 

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych dodatkowych 

potwierdzeń ze strony Zgłaszającego.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny (rodzice, rodzeństwo) pracowników 

Banku Spółdzielczego w Łęcznej.   

6. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, 

nazwisko, adres IP, adres e-mail, swojego profilu na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na 

rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a Banku Spółdzielczego w Łęcznej.  

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym potwierdza, że:  

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,  

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.  

  

§ 5 Ocena nadesłanych zgłoszeń  

1. W celu oceny zgłoszeń zawierających wierszyk lub rymowankę o Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 

Bank Spółdzielczy w Łęcznej powołuje Jury w składzie:  

1) Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

Arkadiusz Staszczak - Przewodniczący Jury;  

2) Marta Maryńczak – Członek Jury;  

3)   Weronika Lipska – Członek Jury;  

2. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 

 

§ 6 Miejsce i termin składania formularza zgłoszeniowego 

1. Konkurs trwa od 20.05.2019 r. do 18.06.2019 r.  

2. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2019 roku.   

3. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.  

4. Zgłoszenia należy składać w formie czytelnie wypełnionych i podpisanych przez Uczestników 

konkursu formularzy zgłoszeniowych przesłanych w formie skanu, zdjęcia w formacie JPG na adres 

konkurs@bsleczna.pl, lub w oddziałach banku. 

  

  

§ 7 Nagrody w konkursie  

Nagrodą w konkursie jest bilet rodzinny 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 16 do Bałtowskiego Kompleksu 
Turystycznego plus bon paliwowy o wartości 150 zł – nagroda jest zwolniona z 10% podatku ryczałtowego (art. 30 
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), gdyż nie przekracza kwoty 760,00 zł.   

  

 

 

mailto:konkurs@bsleczna.pl


  

§ 8 Rozstrzygnięcie konkursu  

1. Planowana data ogłoszenia wyników to 21.06.2019 roku.   

2. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora 

www.bsleczna.pl oraz profilu Banku Spółdzielczego w Łęcznej na Facebooku.   

3. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. Wręczenie nagrody nastąpi w Centrali Banku Spółdzielczego w Łęcznej, ul. Partyzancka 17.   

  

§ 9 Organizacja konkursu  

1. Sekretariat konkursu: Bank Spółdzielczy w Łęcznej, ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna, tel.: 

81 752 73 11.  

2. Osoby do kontaktu:  

          Marta Maryńczak marta.marynczak@bsleczna.pl tel. 724 204 209.   

  

 

§ 10 Postanowienia końcowe  

1. Przesłane formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.   

2. Bank zastrzega sobie prawo do wykorzystania wierszyka lub rymowanki o Banku Spółdzielczym w 

Łęcznej bez obowiązku wynagrodzenia dla autora. 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku wyboru jego wierszyka lub rymowanki, przenosi 

autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania  

i rozporządzania utworem na określonych polach eksploatacji oraz zezwala na wykonywanie przez 

Bank Spółdzielczy w Łęcznej autorskich praw zależnych. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas 

nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, 

przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania utworu w każdej formie z użyciem 

wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji na gruncie pól 

eksploatacji, które stanowią utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do 

obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenie, wystawienie, 

wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu 

nadawanego przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności 

przez pocztę elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe. 

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank 

na potrzeby konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.  

6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie internetowej www.bsleczna.pl.  

7. W kwestiach konkursu nie uregulowanych regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

http://www.bsleczna.pl/
http://www.bsleczna.pl/
mailto:marta.marynczak@bsleczna.pl


  

  

§ 11 Reklamacje   

1. Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane pisemnie 

najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 21.06.2019 r.  na adres 

Organizatora ul. Partyzancka 17, 21-010 Łęczna.   

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej 

adres.  

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw 

reklamacji wraz z uzasadnieniem.  

4. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez  

Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.  Za dzień przesłania 

uważa się datę wysłania przez Reklamującego listu poleconego zawierającego zgłoszenie 

reklamacyjne.  

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, 

wysłanym na adres Reklamującego.  

6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być 

rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania 

sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

  

  

§ 12 Postanowienia końcowe   

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu 

zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie 

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.  

2. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: 

konkurs@bsleczna.pl  

3. W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika.  

  

  

  

 


