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REGULAMIN KONKURSU  
PRACA – BOHATEROWIE 1939-1989 
(„KONKURS”) 
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”), określa warunki oraz zasady 
przeprowadzenia konkursu otwartego („Konkurs”).  
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest Powszechna 

Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) z 
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-
000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy 
(kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł („Bank”) 

3. Fundatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie jest Bank  
 

Rozdział 2. Czas trwania Konkursu. 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i 
trwa od 30 marca 2018 roku do 31 maja 2018 roku. 

2. Termin nadsyłania prac (zwanych dalej „Pracami”) upływa 31 
maja 2018 roku. Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą 
oceniane.  
 

Rozdział 3. Uczestnicy Konkursu. 

1. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy”), z zastrzeżeniem ust. 2, 
mogą być: 
1) Kategoria indywidualna  

• uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wymogiem 
uczestnictwa jest przesłanie przez opiekunów 
prawnych osób niepełnoletnich podpisanej zgody na 
wzięcie przez dziecko udziału w Konkursie, o której 
mowa w rozdziale 4 w ust. 4. 

2) Kategoria grupowa  
• Zespoły uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz 

członkowie organizacji harcerskich. Członkowie 
zespołów muszą być uczniami tej samej szkoły lub 
członkami jednej organizacji. Zespół może liczyć 
maksymalnie 10 osób.  

• Jedna szkoła/organizacja może zgłosić więcej niż 
jeden zespół. 

• Podmiot (szkoła/organizacja harcerska) zobowiązuje 
się przesłać oświadczenia, o których mowa w 
rozdziale 4 ust. 4, podpisane przez opiekunów 
prawnych wszystkich niepełnoletnich osób 
wchodzących w skład zgłaszanego zespołu i jest to 
warunek konieczny do skutecznego zgłoszenia 
udziału zespołu w Konkursie.  

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 
 

Rozdział 4. Zasady Konkursu. 

1. Konkurs polega na wykonaniu Pracy w formie wideo, animacji, 
grafiki, zdjęcia (fotoreportaż), tekstu stanowiących wizualizację 
hasła „Bohaterowie 1939-1989”.  

2. Zwycięskie Prace zostaną przede wszystkim: 
• Zaprezentowane podczas X Festiwalu Filmowego 

Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni, którego Bank jest 
Sponsorem.  

• Opublikowane w wydawnictwach własnych Banku, na 
portalu Bankomania, na profilach Organizatora w 
serwisach społecznościowych, na stronach internetowych 
Organizatora, stronach organizatora X Festiwalu 
Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać na konkursu tylko 
jedną pracę. Każda praca musi być opisana w następujący 
sposób: 
1) imię i nazwisko, wiek,  
2) adres i dane kontaktowe (dane opiekuna prawnego w 

przypadku osób niepełnoletnich) Uczestnika/Uczestników 
oraz szkołę/organizację, którą reprezentują.  

4. Do każdej pracy Zgłoszenia należy dołączyć podpisane 
oświadczenie /zgoda: 

Działając w imieniu Uczestnika Konkursu, niniejszym Akceptuję 
Regulamin Konkursu Praca – Bohaterowie 1939-1989, który 
został mi uprzednio udostępniony na stronie 
www.bankomania.pkobp.pl. Oświadczam, że nadesłana praca 
jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..……… (imię i 
nazwisko). W imieniu twórcy wskazanego powyżej, niniejszym 
udzielam, w zamian za publikację Pracy w kanałach opisanych 
w rozdziale 4 punkcie 2 Regulaminu Konkursu Praca – 
Bohaterowie 1939-1989 organizowanego przez PKO BP S.A., bez 
ograniczeń czasowych, udzielam zgody Organizatorowi na 
wykorzystanie nadesłanej Pracy w sposób określonych w ww. 
Regulaminie, w tym w szczególności poprzez jego publikację, jak 
również jej wykorzystanie dla potrzeb przeprowadzenia 
Konkursu i jej zarchiwizowania. Jednocześnie udzielam zgody 
Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie 
Pracy w wydawnictwach własnych Banku, na portalu 
internetowym Bankomania, na profilach Organizatora w 
serwisach społecznościowych, na stronach internetowych 
Organizatora oraz na materiałach promocyjnych 
eksponowanych przez Bank podczas X Festiwalu Filmowego 
Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni, na dokonywanie 
modyfikacji Pracy, jak również na publikację imienia i nazwiska, 
wieku Uczestnika oraz szkoły/organizacji, którą reprezentuje.  
W przypadku zwycięstwa Pracy Uczestnika w Konkursie, 
wyrażam zgodę na publikację wizerunku Pracy w materiałach 
promocyjnych Banku wraz z informacją o jej autorze (imię i 
nazwisko, wiek). 
Prace niezawierające powyższych opisów oraz oświadczeń/zgód 
nie będą podlegały ocenie.  

5. Organizator nie zwraca przekazanych do Konkursu Prac. 
Egzemplarze Prac zwycięzców („Zwycięzca”), przechodzą na 
własność Organizatora z chwilą wydania nagrody („Nagroda”), 
w zamian za przyznanie i wydanie Nagrody. Organizator może 
korzystać ze wszystkich egzemplarzy Prac w celu ich weryfikacji 
i wyłonienia Zwycięzców. Prace inne niż prace zwycięzców 
zostaną usunięte przez organizatora po wyłonieniu i ogłoszeniu 
Zwycięzców.  

6. Prace należy wysłać za pośrednictwem formularza 
konkursowego opublikowanego na stronie 
www.bankomania.pkobp.pl. W przypadku prac mających formę 
tekstu, akceptowane są jedynie pliki w formacie pdf 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych 
modyfikacji zwycięskich Prac, z poszanowaniem jej oryginalnej 
formy, w celu jej skutecznego wykorzystania. 

8. Najciekawsze zdaniem Komisji Prace mogą zostać 
opublikowane w mediach, wydawnictwach własnych Banku, na 
portalu Bankomania, na profilu Organizatora w serwisach 
społecznościowych, na stronach internetowych Organizatora, 
stronach organizatora X Festiwalu Filmowego Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci w Gdyni i podczas jego trwania.  

Rozdział 5. Zwycięzcy i Nagrody. 

1. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Banku i 
organizatorów X Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni 
Wyklęci w Gdyni („Komisja konkursowa”) dokona oceny Prac 
osób, które zostały wyłonione przez organizatora do uzyskania 
nagród opisanych w Rozdziale 5. Biorąc pod uwagę: zgodność z 
tematem, nowatorski pomysł, estetykę wykonania, kreację. 
Organizator Festiwalu nie będzie miał dostępu do danych 
osobowych uczestników.  

2. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną do dnia 16 czerwca 
2018 roku przez Komisję konkursową. Decyzje Komisji 
konkursowej są ostateczne. Po wyłonieniu Zwycięzców 
Organizator skontaktuje się z nimi celem pozyskania danych 
adresowych niezbędnych do przekazania Nagród. 

3. Lista Zwycięzców, których prace zostały wybrane przez Komisje 
Konkursową i ich prace zostaną opublikowane w mediach, na 
portalu Bankomania i ewentualnie w serwisach 
społecznościowych na profilu Organizatora oraz na stronach 
internetowych Organizatora. 

http://www.bankomania.pkobp.pl/
http://www.bankomania.pkobp.pl/
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4. Prace Zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas X Festiwalu 
Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni 

5. Wszyscy Zwycięzcy otrzymają koszulki patriotyczne i zestaw 
gadżetów bankowych. 

6. Bank ufunduje nagrody: 
1) Kategoria indywidualna  
• Nagroda Główna za zdobycie I miejsca: 

- zaproszenie Zwycięzcy z osobą towarzyszącą na X 
Festiwal Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w 
Gdyni (Bank pokrywa koszty transportu i 
zakwaterowania),  

- powerbank, koszulka patriotyczna oraz zestaw 
gadżetów bankowych  

• Nagrody za zajęcie II – III miejsca  
- powerbank, koszulka patriotyczna oraz zestaw 

gadżetów bankowych.  
2) Kategoria Grupowa  
• Nagroda Główna za zdobycie I miejsca: 

- zaproszenie Zwycięzców z maksymalnie z 2 
opiekunami ze szkoły na X Festiwal Filmowego 
Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni (Bank 
pokrywa koszty transportu i zakwaterowania),  

- tablica multimedialna dla szkoły/organizacji, do 
której należą Zwycięzcy. 

• Nagrody za zajęcie II – III miejsca  
- powerbank, koszulka patriotyczna oraz zestaw 

gadżetów bankowych  
7. Organizator przekaże Nagrody Zwycięzcom za pośrednictwem 

firmy kurierskiej na wskazany przez nich adres lub w inny 
ustalony z opiekunem Uczestnika sposób, w ciągu 30 dni od 
daty opublikowania listy zwycięzców Konkursu na portalu 
Bankomania.  

8. Odbierając przesyłkę należy sprawdzić jej zawartość w 
obecności kuriera.  
 

Rozdział 6. Dane osobowe. 

1. Udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez 
Organizatora danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska 
opiekuna prawnego Uczestnika oraz Uczestnika, wieku, adresu 
zamieszkania Uczestnika, adresu e-mail i numeru telefonu 
opiekuna Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym 
w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania im Nagród. 
Opiekunowi Uczestnika oraz Uczestnikowi przysługuje prawo 
dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do 
przeniesienia danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przy czym udział w 
Konkursie po odwołaniu zgody nie będzie możliwy. Opiekunowi 
Uczestnika oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych. Dane są podawane dobrowolnie, a brak ich 
podania uniemożliwia udział w Konkursie. 

2. Od dnia 25 maja 2018 r. w Banku powołany zostanie Inspektor 
Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. 
Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. 
Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne będą na 
stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w 
oddziałach i agencjach Banku. 

3. Informacje o danych Zwycięzców będą wykorzystywane tylko 
przez okres niezbędny do realizacji celu tj. przekazania nagród, 
publikacji w mediach, w tym w szczególności na portalu 
Bankomania oraz podczas X Festiwalu Filmów NNW w Gdyni. 
Dotyczy tylko Zwycięzców Konkurs. Pozostałe dane nie będą 
przetwarzane. Administratorem danych osobowych Uczestników 
Konkursu „Bohaterowie 1939-1989” jest PKO Bank Polski S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Dane 
są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda 
udzielona przez opiekuna prawnego Uczestnika.  

 

Rozdział 7. Reklamacje  

1. Opiekun Uczestnika/Uczestnik może złożyć do Banku skargę lub 
reklamację w formie pisemnej na adres Banku.  

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, 
datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności 
oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia Uczestnika. 

3. Do złożonej skargi lub reklamacji opiekun Uczestnika/Uczestnik 
powinien dołączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do 
rozpatrzenia skargi lub reklamacji. 

4. Rozpatrzenie skargi lub reklamacji polega na zbadaniu ich 
zasadności i podjęciu przez Bank stosownych działań mających 
na celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i 

ich przyczyn. Po rozpatrzeniu skargi lub reklamacji opiekun 
Uczestnika zostanie poinformowany o jej wyniku w formie 
pisemnej albo w inny sposób określony przez opiekuna 
Uczestnika.  

5. Bank rozpatruje skargi i reklamacje niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku 
możliwości rozpatrzenia sprawy w podanym terminie Bank 
poinformuje Uczestnika o planowanym terminie udzielenia 
odpowiedzi z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 60 dni 
od daty otrzymania skargi lub reklamacji. Do zachowania przez 
Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie 
odpowiedzi przed upływem tych terminów.  

6. Niezależnie od opisanego powyżej postępowania 
reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 
roszczeń na drodze sądowej. 

7. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad 
działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego. 

8. Wszystkie reklamacje i skargi są rozpatrywane przez Bank z 
największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym 
terminie. 
 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe. 

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią 
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik 
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w 
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. 
U. z 2018, poz. 165 ze zm.)  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek 
materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 
charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień i 
obowiązków Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany 
jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 

3. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do 
rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Konkursu 
najpierw w sposób ugodowy, w drodze negocjacji. 

 


