
Regulamin konkursu „Konkurs Urodzinowy” 

[dalej: Regulamin] 

§ 1 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Konkurs Urodzinowy” [dalej: Konkurs]. 

2. Organizatorem Konkursu jest Apella S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391928, NIP 586-227-20-58, 
o kapitale zakładowym 23.986.600 zł wpłaconym w całości [dalej: Organizator], działająca na zlecenie 
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.  

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka 
Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 000008091, NIP 5861040096 [dalej: Fundator]. 

4. Konkurs jest zorganizowany i odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs rozpoczyna się 9 lipca 2018 r. i będzie trwał do 21 grudnia 2018 r. 

6. Uczestnikiem Konkursu [dalej: Uczestnik] może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będąca członkiem Spółdzielczej 
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni [dalej: Kasa Stefczyka], 
z zastrzeżeniem pkt 7. 

7. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy oraz wstępni i zstępni, małżonkowie oraz powinowaci 
1. stopnia w linii prostej pracowników: 

a) Kasy Stefczyka lub Organizatora lub podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub osobowo,  

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.  

§ 2 
Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest stworzyć życzenia z okazji 25-lecia istnienia 
Kasy Stefczyka, wypełnić formularz konkursowy a następnie przesłać życzenia oraz formularz: 

a) za pośrednictwem strony internetowej www.25lat.kasastefczyka.pl 

lub 

b) za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego, złożonego w oddziale Kasy 
Stefczyka 

lub 

c) za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego przesłanego na adres 
Organizatora, Gdynia, ul. Legionów 126-128 

2. Życzenia, o których mowa w ust. 1, mogą przyjąć dowolnie utrwaloną formę (w szczególności tekstową, 
dźwiękową, graficzną, plastyczną). 

3. Adresy oddziałów Kasy Stefczyka podane są na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl. 

4. Uczestnik ma prawo wyłącznie jednokrotnego zgłoszenia życzeń w ramach Konkursu. Kolejne życzenia 
składane przez Uczestnika w ramach Konkursu nie będą uwzględniane. 

5. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele 
Fundatora – Samanta Lech i Krzysztof Lewandowski oraz przedstawiciel Organizatora – Kamila Fobke 
[dalej: Komisja Konkursowa].  

§ 3 
Zasady wyłaniania zwycięzców  

1. Począwszy od 25 lipca 2018 r. co miesiąc spośród Uczestników Konkursu wyłanianych będzie 25 
Uczestników, którzy w danym miesiącu przesłali najlepsze – w ocenie Komisji Konkursowej – życzenia 
[dalej: Zwycięzcy Miesiąca]. Zwycięzcy Miesiąca zostaną wyłonieni spośród autorów życzeń doręczonych 
Organizatorowi:   

a) 1. miesiąc – do dnia 25.07.2018 r. włącznie, 



b) 2. miesiąc – od dnia 26.07.2018 r. do dnia 27.08.2018 r. włącznie, 

c) 3. miesiąc – od dnia 28.08.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. włącznie, 

d) 4. miesiąc – od dnia 26.09.2018 do dnia 25.10.2018 r. włącznie, 

e) 5. miesiąc – od dnia 26.10.2018 r. do dnia 26.11.2018 r. włącznie. 

2. W dniu 30.11.2018 r. spośród wszystkich życzeń przesłanych przez Uczestników Konkursu w całym okresie 
trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybierze życzenia, których autor zostanie ogłoszony Zwycięzcą 
Konkursu. 

3. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu zostaną wytypowani przez Komisję Konkursową. Przy 
wyłanianiu Zwycięzców Miesiąca oraz Zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę takie 
kryteria, jak: pomysłowość, oryginalność, stylistykę, słownictwo, kreatywność Uczestnika przy tworzeniu 
życzeń.  

4. Posiedzenia Komisji Konkursowej, podczas których wyłaniani będą Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca 
Konkursu, będą się odbywały w dniach: 

a) 26.07.2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzców Miesiąca 1. i przyznania nagród miesiąca, 

b) 28.08.2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzców Miesiąca 2. i przyznania nagród miesiąca, 

c) 26.09.2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzców Miesiąca 3. i przyznania nagród miesiąca, 

d) 26.10.2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzców Miesiąca 4. i przyznania nagród miesiąca, 

e) 27.11.2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzców Miesiąca 5. i przyznania nagród miesiąca, 

f) 30.11. 2018 r. – dla wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.  

5. Ogłoszenie wyników i Zwycięzców Konkursu będzie odbywało się za pośrednictwem strony internetowej 
www.25lat.kasastefczyka.pl i nastąpi:  

a) w przypadku Zwycięzcy Miesiąca: w terminie 5 dni od dnia każdego z posiedzeń Komisji Konkursowej, 
o których mowa w pkt 4 lit a)-e) powyżej; 

b) w przypadku Zwycięzcy Konkursu: w terminie 5 dni od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, na której 
wybrany zostanie Zwycięzca Konkursu. 

6. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu zostaną ponadto niezwłocznie 
poinformowani telefonicznie. W przypadku braku faktycznej możliwości kontaktu telefonicznego Zwycięzcy 
Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu o przyznaniu nagrody zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub listownie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) w terminie do tygodnia od dnia 
ogłoszenia wyników Konkursu. 

7. Warunkiem przyznania nagrody Zwycięzcom Miesiąca oraz Zwycięzcy Konkursu jest odebranie informacji 
o przyznaniu nagrody, o czym mowa w ust. 6. Dwukrotne nieodebranie telefonu, niepotwierdzenie 
otrzymania wiadomości e-mail w terminie 5 dni od dnia jego wysłania lub nieodebranie listu poleconego 
z informacją o wygranej przez Zwycięzcę uprawnionego do odbioru nagrody może być uważane przez 
Organizatora za rezygnację tego Zwycięzcy z otrzymania nagrody. 

§ 4 
Nagrody 

1. W każdym z pięciu (5) miesięcy trwania Konkursu dla Zwycięzców Miesiąca przyznane zostanie łącznie 
dwadzieścia pięć (25) nagród. Nagrodami miesiąca,  które zostaną przyznane Zwycięzcom Miesiąca, są:  

a) 1. miejsce – bon wycieczkowy ECCO Holiday o wartości 4000,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna 
w wysokości  444,00 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana 
przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego  
(zasady realizacji bonu określa „Regulamin zakupu i realizacji  Voucherów Turystycznych ECCO 
HOLIDAY”); 

b) 2.-4. miejsce – telewizor LED z ekranem 50 cali marki Philips model 50PUS6262/1 o wartości  1849,00  
zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 205 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy 
wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem 
zryczałtowanego podatku dochodowego; 

c) 5.-7. miejsce – ekspres do kawy marki Siemens model EQ.5 TE515209RW o wartości 1949,00 zł brutto 
oraz nagroda pieniężna w wysokości 217 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz 



pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego 
podatku dochodowego; 

d) 8.-10. miejsce – bon Sodexo o wartości 500 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 56 zł. 
Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do 
właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego (zasady realizacji bonu 
określa „Regulamin korzystania z kuponów SODEXO”); 

e) 11.-15. miejsce – bon Sodexo o wartości 300 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 33 zł. 
Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do 
właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego (zasady realizacji bonu 
określa „Regulamin korzystania z kuponów SODEXO”); 

f) 16.-25. miejsce – bon Sodexo o wartości 100 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 11 zł. 
Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz pobrana i przekazana przez Fundatora do 
właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego (zasady realizacji bonu 
określa „Regulamin korzystania z kuponów SODEXO”). 

2. Nagrodą główną w Konkursie, która zostanie wręczona Zwycięzcy Konkursu, jest samochód osobowy Skoda 
Fabia Combi silnik: 1.0 TSI, moc: 81 kW (110 KM), manualna, 6-biegowa, wersja o wartości 54 500 zł brutto 
oraz nagroda pieniężna w wysokości 6056 zł. Nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz 
pobrana i przekazana przez Fundatora do właściwego urzędu skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku 
dochodowego. 

3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych wydanie nagród, o których mowa § 4 Regulaminu, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Fundator,  jako płatnik 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Zwycięzcom Miesiąca 
oraz Zwycięzcy Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany 
podatek dochodowy z tytułu przyznania nagród w Konkursie w kwocie określonej w ust. 1 lit. a)-f).   

§ 5 
Odbiór nagród 

1. Nagrodę miesiąca Zwycięzca Miesiąca odbierał będzie w terminie oraz oddziale Kasy Stefczyka ustalonymi 
z Organizatorem lub podmiotem upoważnionym przez Organizatora. Nagroda miesiąca w postaci telewizora, 
w zależności od miejsca zamieszkania Zwycięzcy Miesiąca, zostanie wydana w oddziale Kasy Stefczyka lub 
wysłana za pośrednictwem poczty. Odbiór nagrody miesiąca musi nastąpić najpóźniej w terminie dwóch 
tygodni od dnia poinformowania Zwycięzcy Miesiąca o przyznaniu nagrody, w sposób określony w § 3 ust. 6 
(telefonicznie lub drogą mailową lub listownie) o przyznaniu  nagrody oraz zostać potwierdzony protokołem 
odbioru. 

2. Nagroda główna (samochód osobowy) dla Zwycięzcy Konkursu zostanie wydana przez przedstawiciela 
Fundatora w siedzibie Organizatora Gdynia, ul. Legionów 126-128 najpóźniej do dnia 21.12.2018 r. 
Dokumenty niezbędne dla dopełnienia przez Zwycięzcę Konkursu formalności związanych z rejestracją 
i ubezpieczenia OC samochodu oraz odebrania nagrody głównej zostaną przekazane Zwycięzcy Konkursu 
do rąk własnych lub, po wcześniejszym ustaleniu, przesłane Zwycięzcy Konkursu pocztą kurierską 
najpóźniej do dnia 10.12.2018 r. Nieodebranie dokumentów, o których mowa w zdaniu wcześniejszym lub 
niedopełnienie przez Zwycięzcę Konkursu formalności umożliwiających odebranie nagrody głównej i 
przeniesienie jej własności na Zwycięzcę Konkursu, w wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po 
stronie Zwycięzcy Konkursu, równoznaczne jest z rezygnacją z nagrody głównej. 

3. Nieodebranie nagród w Konkursie (w tym nagrody głównej) w terminach wskazanych w Regulaminie jest 
równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Fundatora. 

4. W materiałach reklamowych Konkursu mogą zostać użyte wizerunki nagród, które będą odbiegać od ich 
rzeczywistego wyglądu. 

5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. W zamian za nagrodę nie 
przysługuje ekwiwalent pieniężny lub zamiana nagrody na inne świadczenie. 



§ 6 
Reklamacje 

1. Reklamacje powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora Zwycięzców 
Miesiąca i Zwycięzcy Konkursu w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie 
„Reklamacja-Konkurs Urodzinowy” i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania uczestnika 
Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis Uczestnika. 

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora, włączając w to 
wysłanie do Uczestnika listem poleconym zawiadomienia o wyniku reklamacji. 

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń 
w sądzie powszechnym. 

§ 7 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator (Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki 
Warszawskiej 6). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Fundatora: iod@kasastefczyka.pl. tel. 801 600 100, adres 
korespondencyjny Fundatora. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia 
nagród, jak również w celach rozliczeniowych oraz opublikowania danych osobowych Zwycięzców Konkursu 
na stronie internetowej www.25lat.kasastefczyka.pl, na łamach „Czasu Stefczyka” w razie wygranej oraz na 
portalach społecznościowych Fundatora; w celu wypełnienia obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 
ust.1 lit. c) RODO oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to 
działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie SKOK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do 
zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez okres  niezbędny dla wypełnienia 
obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te 
nie sumują się.  

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w Konkursie. 

8. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu Odbiorcami będą podmioty powiązane osobowo, 
kapitałowo lub systemowo* z Fundatorem lub współpracujące z Fundatorem na podstawie zawartych umów 
przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa, agenci Fundatora oraz podmioty świadczące następujące usługi: 
marketingowe, sprzedażowe i inne usługi pomocnicze.  
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§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny będzie do wglądu w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz 
w oddziałach Kasy Stefczyka w dniach ich otwarcia oraz opublikowany będzie na stronie 
www.25lat.kasastefczyka.pl. 

2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się i oświadcza, że przesłane w sposób określony w § 2 ust. 1 lit. a)-c) 
Organizatorowi życzenia będą wynikiem wyłącznie jego oryginalnej twórczości oraz że posiadał będzie  
pełnię praw, w szczególności praw autorskich do przesłanych życzeń. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się 
i oświadcza, że przesłane życzenia nie będą obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, jak również 
nie będą naruszały praw osób lub podmiotów trzecich w szczególności praw autorskich, praw do znaków 
towarowych oraz dóbr osobistych osób lub podmiotów trzecich. 

3. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu z chwilą odebrania nagrody udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo zgody na korzystanie i rozporządzanie życzeniami na 
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania, a w szczególności:  

a) rozpowszechnianie poprzez publicznie wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie, 
remitowanie, publicznie udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym; 

b) publikowanie lub zamieszczanie na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, monitorach LCD 
znajdujących się w placówkach i punktach Kasy Stefczyka, w tytule prasowym „Czas Stefczyka”, na 
profilu Kasy Stefczyka na portalu Facebook oraz we wszelkich tytułach prasowych oraz materiałach 
niebędących tytułami prasowymi wydawanych przez Organizatora lub firmy współpracujące 
z Organizatorem zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej; 

c) wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy życzeń, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których życzenia utrwalono – wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

e) opracowywanie życzeń oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowania życzeń.  

4. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu, w ramach zgody, o której mowa w ust. 3, udzielają 
Organizatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa do integralności i prawa do nadzoru 
autorskiego oraz na nieoznaczenie jego artystycznego wykonania podczas wykorzystania życzeń, jak 
również do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do życzeń. Uczestnik Konkursu 
oświadcza, że wobec Organizatora, jak również wobec podmiotów, którym Organizator udzieli zgody, 
o której mowa w ust. 3, nie będą wykonywane autorskie prawa osobiste do życzeń .  

5. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu, w ramach zgody, o której mowa w ust. 3, zezwala 
Organizatorowi na udzielenie zgody innym podmiotom na korzystanie i rozporządzanie życzeniami 
w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.  

6. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu, oświadcza, że o pierwszym udostępnieniu życzeń 
publiczności oraz o kolejności rozpowszechniania, na poszczególnych polach eksploatacji decyduje 
Organizator.  

7. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu, w przypadku wygrania przez niego nagrody, zobowiązuje się 
udzielić wywiadu Organizatorowi  (w formie audialnej lub audiowizualnej – do wyboru Organizatora) 
i oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku podczas wywiadu i z chwilą odbioru nagrody 
wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie poprzez rozpowszechnienie przez Organizatora lub Kasę 
Stefczyka z tak utrwalonego wizerunku w działalności reklamowo-promocyjnej Kasy Stefczyka na polach 
eksploatacji wskazanych poniżej: 

a) wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

b) dokonywanie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami, na których wizerunek ustalono, w tym poprzez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem, darowiznę itd. 

c) rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlanie, wykonanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie, 
reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w szczególności poprzez 



publikację w wydawnictwach zarówno papierowych, jak i elektronicznych Organizatora i Kasy Stefczyka, 
jak również na monitorach LCD znajdujących się placówkach i punktach Kasy Stefczyka; 

d) opracowanie w celu wykorzystania go w działalności reklamowej i promocyjnej Kasy Stefczyka, w tym 
wprowadzenie do komputera, obróbka graficzna. 

8. Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu, z chwilą odbioru nagrody, zobowiązuje się złożyć pisemne 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w zakresie określonym w ust. 7. 

9. W przypadku ustalenia, że Zwycięzcy Miesiąca oraz Zwycięzca Konkursu jest osoba wskazana w § 1 ust. 7, 
Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o natychmiastowym wykluczeniu z Konkursu takiego Uczestnika 
i niewydania mu nagrody, a w przypadku gdyby taki Uczestnik otrzymał już nagrodę, wówczas taki Uczestnik 
zobowiązuje się do jej zwrotu. 

10. Przesłanie życzeń w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, jest równoznaczne z przystąpieniem 
do Konkursu i akceptacją postanowień Regulaminu. 

Załączniki: 

1. Formularz Zgłoszeniowy 

 

 

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo ze SKOK dostępny jest 
w placówkach SKOK, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej e-skok. 

 


