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Regulamin konkursu plastycznego  
„Z historią do przyszłości” 

 

§ 1 
Organizator i czas trwania konkursu 

1. Konkurs „Z historią do przyszłości” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Nadsański 
Bank Spółdzielczy, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 15 marca 2022 r. 
do 10 maja 2022 r. 

§ 2  
Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę, dowolną techniką plastyczną w formacie A3. 
2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w wieku od 7 do 15 lat. 
4. Z udziału w konkursie wyłączone są dzieci pracowników Organizatora. 
5. Prace można wysyłać indywidualnie lub zbiorczo za pośrednictwem szkoły. 
6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres do 

korespondencji i telefon kontaktowy lub dane placówki zgłaszającej pracę (szkoły, świetlicy, innej 
organizacji) oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy. 

7. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania 
nagrody, realizacji związanych z Konkursem działań marketingowych oraz  upublicznienia danych 
osobowych laureatów konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej 
pracy pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych 
osobowych, zwanego dalej RODO,według załączonego wzoru (Załącznik nr 1). 

8. 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 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zgodą 
na korzystanie przez Organizatora z prac na własny użytek, ich publikację w mediach, w czasopiśmie 
Organizatora, na stronie www.sanBank.pl i portalach społecznościowych Organizatora,  jak również 
zgodą na publikację  prac i wizerunku  laureatów konkursu w mediach  (prasa, radio, telewizja, 
Internet )oraz pismach branżowych związanych z Bankowością. 
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§ 3 
 Termin i warunki nadsyłania prac 

1. Formularz zgłoszeniow wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do Organizatora na adres:  
Nadsański Bank Spółdzielczy, ul. Okulickiego 56 c, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „Konkurs 
plastyczny” do dnia 10.05.2022 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac. 
3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data dostarczenia do siedziby 

Organizatora. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

§ 4 
Zasady przyznawania nagród 

1. Wszystkie prace Uczestników zostaną ocenione przez Komisję Konkursową do 16.05.2022 r. 
2. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem i oryginalne spojrzenie autorów na 

tematykę konkursu. 
3. Nagrodzone zostaną 3 najwyżej ocenione prace. 

§ 5 
 Nagrody 

1. Organizator Konkursu przewiduje niżej wymienione nagrody za trzy najwyżej ocenione prace: 
• I miejsce:  nagroda o wartości 999 zł - Hulajnoga elektryczna Rider Freak do 120 kg;  
• II miejsce: nagroda o wartości 249 zł - Tablet graficzny XP-Pen Deco 01V2; 
• III miejsce: nagroda o wartości 249 zł - Bilet grupowy rodzinny dla 4 osób do Magicznych 

Ogrodów – parku rozrywki znajdującego się w Janowcu (koło Lublina). 
2. Warunkiem wręczenia nagrody Uczestnikowi Konkursu jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu protokołu odbioru nagrody (Załącznik nr 2). 
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody do dnia 20.05.2022 r. 
4. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w dniu 25.05.2022 r. w siedzibie Organizatora.  

§ 6  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu,                 
o ile uzna za konieczne wprowadzenie takich zmian. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
3. W związku z organizacją Konkursu (tworzenie listy Uczestników, ogłoszenie wyników) zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka – Uczestnika Konkursu, 
zobowiązany jest wyrazić rodzic lub opiekun prawny, dokonujący zgłoszenia Uczestnika Konkursu 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych 
osobowych, zwanego dalej RODO. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane 
tylko i wyłącznie dla potrzeb Konkursu i związanych z nim działań marketingowych Organizatora. 
Dane osobowe laureatów konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 
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4. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Uczestników Konkursu, a w szczególności zużycie 
materiałów plastycznych wynikające z udziału w Konkursie oraz przesyłki  pokrywają Uczestnicy. 

5. Prace Uczestników przekazane Organizatorowi Konkursu stanowią własność Organizatora i mogą 
być przez niego dowolnie wykorzystywane, publikowane i powielane. 

6. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 
Organizatora z prac zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników. 

7. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,                        
w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 r. 
9. Regulamin Konkursu dostępny jest we wszystkich placówkach Nadsańskiego Banku Spółdzielczego 

oraz na stronie internetowej www.sanbank.pl  
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA (dla Placówki) 

pracy plastycznej w Konkursie „Z historią do przyszłości” 

 

1.     Imię i Nazwisko uczestnika (autora pracy).........…………………………………………………………………………. 

2.     Nazwa placówki (np. Szkoła, świetlica)     ………..………........…………………………………………………………… 

3.     Imię i nazwisko rodziców uczestnika/opiekuna uczniów biorących udział w konkursie: 

         ……………………………………………………………………… 

4.     Adres uczestnika  

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             (ulica, miejscowość, kod, województwo) 

Tel. ………………………………….  e-mail ........................................... 

5.     Kategoria wiekowa: ...........................  Klasa:……………………………………………. 

6.      Akceptujemy Regulamin konkursu „Z historią do przyszłości”. 

 

                                                                                                 ……………..……………………………… 
podpis i pieczęć Dyrektor placówki 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego 

Wyrażam zgodę na  udział mojego syna/córki……………………………………. w konkursie organizowanym przez 
Nadsański Bank Spółdzielczy zwany dalej BANK, pt.  „Z historią do przyszłości”. Potwierdzam znajomość  i 
akceptuję Regulamin tego Konkursu oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb konkursu i związanych z nim działań 
marketingowych, prowadzonych przez BANK. W razie zakwalifikowania mojego syna/córki do Laureatów 
Konkursu wyrażam zgodę na  publikację danych osobowych oraz wizerunku mojego syna/córki w czasopiśmie 
BANK, na stronie internetowej BANK i portalu społecznościowym BANK,  jak również  w mediach  (prasa, radio, 
telewizja, Internet )oraz pismach branżowych związanych z Bankowością. 

 

 

……………………………………..   
   Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego                                                                                                    
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 Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA (dla Rodzica) 

pracy plastycznej dziecka do Konkursu „Z historią do przyszłości” 

 

Ja, niżej podpisany/a................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

będąc prawnym opiekunem dziecka, zgłaszam udział 

................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

Kategoria wiekowa................, ucznia klasy..............., wszkole..................................................................  
                                                                                          (nazwa szkoły) 

  do konkursu plastycznego prowadzonego przez Nadsański Bank Spółdzielczy pod nazwą 
 „Z historią do przyszłości”. 

Zgłaszając udział dziecka w konkursie organizowanym przez Nadsański Bank Spółdzielczy zwany dalej 
Bankiem, pt.  „Z historią do przyszłości”, potwierdzam znajomość  i akceptuję Regulamin tego 
Konkursu oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego syna/córki dla potrzeb konkursu i związanych z nim działań 
marketingowych, prowadzonych przez Bank. W razie zakwalifikowania mojego syna/córki do 
Laureatów Konkursu wyrażam zgodę na  publikację danych osobowych oraz wizerunku mojego 
syna/córki w czasopiśmie Banku, na stronie internetowej i portalach społecznościowych Banku,  jak 
również  w mediach  (prasa, radio, telewizja, Internet ) oraz pismach branżowych związanych z 
bankowością. 

 

.............................................................. 

Miejscowość, data Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Dane do kontaktu: 
Numer telefonu:.......................................... 
Adres.......................................................... 
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Załącznik nr 1 

 

Protokół odbioru nagrody 
 w konkursie plastycznym „Z historią do przyszłości” 

 
organizowanym przez  Nadsański Bank Spółdzielczy  

 

Ja, niżej podpisany/a 

.................................................................................................................... 

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

będąc prawnym opiekunem dziecka, zgłoszonego do konkursu plastycznego pt. „Z historią 

 do przyszłości”.................................................................................................................. 

                                                    (imię i nazwisko dziecka) 

potwierdzam odbiór  nagrody w konkursie, zorganizowanym przez Nadsański Bank 
Spółdzielczy w postaci: 
 
....................................................................................................... 

 

.................................................... ..................................... 

Miejscowość, data,  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data, podpis reprezentanta Banku 


