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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Organizatorem Konkursu „eksperymentIKO” jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, z siedzibą w Warszawie (02‐515) przy ul. 
Puławskiej 15, NIP: 5250007738; zwana dalej „Organizatorem” lub „Bankiem”. 

2. Regulamin Konkursu „eksperymentIKO”, określa warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Bank. 
 

§ 2. 
 
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

1) Aplikacja IKO – aplikację mobilną Banku umożliwiającą obsługę określonych produktów bankowych Banku w kanale 
mobilnym na podstawie „Szczegółowych warunków obsługi produktów bankowych w kanale mobilnym w Powszechnej 
Kasie Oszczędności Banku Polskim SA” lub „Szczegółowych warunków obsługi konta Inteligo w kanale mobilnym IKO w 
Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA”; 

2) Karta - kartę debetową ze znakiem Mastercard wydawana do PKO Konta dla Młodych; 
3) Płatność zbliżeniowa – płatność dokonaną za pośrednictwem Aplikacji IKO technologią NFC/HCE, dostępną dla Klientów 

indywidualnych posiadających w Banku kartę płatniczą Mastercard; 
4) Operacja bezgotówkowa – każdy zakup dokonany przy użyciu Karty płatniczej Mastercard; płatność za zakup towarów 

lub usług musi zostać dokonana Kartą w: terminalach płatniczych POS (tradycyjnie i zbliżeniowo) lub w internecie i 
rozliczona w systemie Banku z PKO Konta dla Młodych, do którego jest wydana Karta; 

5) Konkurs – konkurs pod nazwą „eksperymentIKO”; 
6) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie; 
7) Komisja konkursowa – grupa osób powołana przez Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursem; 

sposób powołania Komisji Konkursowej określa Organizator; 
8) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Rezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy PKO Konto dla Młodych w Banku, która:  
a. na dzień zakończenia Konkursu ma w Banku wyrażoną zgodę na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze 

marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub wyrazi taką zgodę i nie 
odwoła jej w Czasie trwania Konkursu; 

b. posiada Kartę płatniczą Mastercard powiązaną z PKO Kontem dla Młodych; 
c. spełni warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w Rozdziale 2; 

9) Zadanie konkursowe – odpowiedź na pytanie będące przedmiotem oceny Komisji konkursowej, o którym mowa w 
Rozdziale 2; 

10) Zwycięzca – Uczestnik będący autorem najciekawszego, zdaniem Komisji konkursowej, rozwiązania Zadania 
konkursowego i zdobywcą Nagrody I stopnia;  

11) Laureat – Uczestnik będący autorem rozwiązania Zadania konkursowego wyróżnionego przez Komisję Konkursową 
nagrodą II lub III stopnia;  

12) Nagroda – wspólne określenie Nagrody I stopnia, Nagród II stopnia oraz Nagród III stopnia; 
13) Czas trwania Konkursu – od 01.X.2017 r. godz. 0:00:01 do 14.X.2017 r. godz. 23:59:59.  

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik 
zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 
ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 

§ 3. 
1. Aby otrzymać Nagrodę I lub Nagrodę II stopnia, należy: 

a) do dnia 20.X.2017 r. dokonać za pośrednictwem Aplikacji IKO co najmniej jednej Płatności zbliżeniowej na łączną kwotę min. 
10 zł,  
b) do dnia 14.X.2017 r. rozwiązać Zadanie konkursowe dostępne na stronie: https://bankomania.pkobp.pl/eksperymentiko/  
poprzez wypełnienie formularza zawierającego pole do odpowiedzi na Zadanie konkursowe. 

2. Aby otrzymać Nagrodę III stopnia należy: 
a) do dnia 20.X.2017 r. dokonać co najmniej jednej Operacji bezgotówkowej przy użyciu Karty Mastercard wydanej do PKO 
Konta dla Młodych na łączną kwotę min 10 zł, 
b) do dnia 14.X.2017 r. rozwiązać Zadanie konkursowe dostępne na stronie: https://bankomania.pkobp.pl/eksperymentiko/   

3. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. 
4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest posiadanie przez Uczestnika Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego PKO Konto dla 

Młodych do dnia przekazania przez Bank Nagród. 
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Banku biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i obsłudze Konkursu. 
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ROZDZIAŁ 3. ZWYCIĘZCA, LAUREACI I NAGRODY 
 

§ 4. 
1. W Konkursie przyznanych zostanie 115 (piętnaście) Nagród: 

a) 5 (pięć) Nagród I stopnia: 1000 złotych każda, 
b) 10 (dziesięć) Nagród II stopnia: 500 złotych każda, 
c) 100 (sto) Nagród III stopnia: w postaci kodów elektronicznych do sieci salonów Intersport o wartości 200 złotych każda. 

2. Organizator zwiększy wartość nagród, o których mowa w ust. 1, o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Zwycięzcę lub Laureata Nagrody.  

3. Nagrody przyznawane będą przez Organizatora za najciekawsze rozwiązanie Zadania konkursowego oraz dokonanie Płatności 
zbliżeniowych lub Operacji bezgotówkowych, o których mowa w Rozdziale 2. 

4. Nagrody I i II stopnia będą przyznawane zostaną przez Organizatora po zakończeniu Konkursu w terminie określonym w §5 ust 
4. oraz przekazane, zgodnie z zasadami zawartymi w §5 niniejszego Regulaminu. 

5. Nagrody III stopnia wydane zostaną po zakończeniu Konkursu w terminie określonym w §5 ust 5.  
6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
ROZDZIAŁ 4. SPOSÓB WYPŁATY I PRZYZNANIA NAGRÓD 
 

§ 5. 
1. Przyznane w Konkursie Nagrody, o których mowa w §4 ust. 1, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w 

ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.)  
2. Organizator potrąci, przed przekazaniem Zwycięzcy lub Laureatowi Nagrody, kwotę, o której mowa w §4 ust. 2, tytułem 

należnego podatku dochodowego i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego. 
3. Wyłonienie Zwycięzców i Laureatów nastąpi w ciągu piętnastu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.  
4. Nagroda I i II stopnia zostanie przekazana przelewem na PKO Konto dla Młodych, którego posiadaczem jest Zwycięzca lub 

Laureat w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 
5. Nagrody III stopnia wydane zostaną poprzez wysłanie przez Bank wiadomości zawierającej kod elektroniczny na adres Poczty 

Uczestnika w serwisie internetowym iPKO Banku. Aby odebrać Nagrodę III stopnia, należy zalogować się do serwisu 
internetowego iPKO (www.ipko.pl). Przed pierwszym logowaniem konieczna jest aktywacja dostępu do serwisu iPKO w ciągu 
15 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

6. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę lub Laureata z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania 
Nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Zwycięzcy.  

7. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe lub finansowe. Zwycięzca lub Laureat nie może zastrzec szczególnych 
właściwości Nagrody.  

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej Zwycięzca lub Laureat traci prawo do Nagrody. 

 
ROZDZIAŁ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

§ 6. 
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu 
wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów oraz wydania im Nagród. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania. 

 
 
ROZDZIAŁ 6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
 

§ 7. 
1. Uczestnik może składać reklamacje w formie: 

1) elektronicznej – poprzez serwis internetowy www.pkobp.p, 
pisemnej – na adres: : PKO Bank Polski SA Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 

z dopiskiem „Konkurs eksperymentIKO”, 
2) telefonicznej – poprzez konsultanta Infolinii. Numery Infolinii dostępne są na stronie www.pkobp.pl.  

2. Do złożonej reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu Uczestnik powinien dołączyć bądź przesłać pocztą na adres Banku  
(w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są podstawą 
reklamacji.  

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

4. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank 
poinformuje Uczestnika o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych 
terminów.   

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego 
nośnika informacji (pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika).  

6. W sprawach dotyczących Konkursu Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do 
zwracania się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przez sądem. 

7. Uczestnik Konkursu ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Promocji. Podmiotami 
właściwymi do rozstrzygania sporów są: 
• Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (www.zbp.pl), w przypadku Klienta będącego 

konsumentem, 
• Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta, który jest 

osobą fizyczną. 
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Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego 
 
 
ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 8. 
1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa Regulamin. 
2. Regulamin dostępny jest: 

a) w siedzibie Organizatora Konkursu: PKO Bank Polski SA Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 
Warszawa; 
b) w serwisie internetowym www.bankomania.pkobp.pl  

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem: 
a) drogą elektroniczną na adres facebook@pkobp.pl,  
b) pisemnie na adres: PKO Bank Polski SA Departament Komunikacji Korporacyjnej, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa z 
dopiskiem „Konkurs eksperymentIKO”. 


