
Regulamin konkursu świątecznego „Małe Wielkie Marzenia XI Edycja”
(zwany dalej: Regulaminem)

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Konkurs pod nazwą „Małe Wielkie Marzenia XI Edycja” (zwany dalej: Konkursem), organizowany jest przez Apella 

S.A. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000391928, NIP: 5862272058, wysokość kapitału zakładowego: 23.986.600 złotych, wpłaconego w całości (zwaną 
dalej: Organizatorem) na zlecenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzi-
bą w Gdyni (zwanej dalej: Kasą).

2. Konkurs będzie trwał od 14 listopada 2022 roku do 2 grudnia 2022 roku. Zgłoszenia w Konkursie można składać 
od 14 listopada 2022 roku do 25 listopada 2022 roku do godziny 15:00. Konkurs jest organizowany i odbywa się na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem placówek, w tym placówek partnerskich, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościo-
wo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (81-455) przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080915, NIP: 5861040096 (zwanych dalej: 
Placówkami Kasy). 

4. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem ust. 7 może zostać osoba fizyczna w wieku do 12 lat, tj. osoba, która nie ukoń-
czyła lat 13 do dnia złożenia Pracy konkursowej wraz z Formularzem zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w Re-
gulaminie (dalej zwana: Uczestnikiem), pod warunkiem że jest ona reprezentowana przez swojego przedstawiciela 
ustawowego (dalej zwanego: Przedstawicielem ustawowym Uczestnika), która złoży Pracę konkursową z Formula-
rzem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (z zastrzeżeniem, że zarówno Uczestnik, jak i Przedstawi-
ciel ustawowy Uczestnika powinni być obywatelami polskimi, posiadać miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). W każdym przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o dokonaniu 
jakiejkolwiek czynności prawnej przez Uczestnika, należy rozumieć przez to wymóg dokonania tej czynności przez 
Przedstawiciela ustawowego Uczestnika. 

5. Przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika należy rozumieć rodzica Uczestnika, któremu przysługuje pełna wła-
dza rodzicielska, a także innych Przedstawicieli ustawowych Uczestnika, jeżeli są oni uprawnieni do reprezentowania 
Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

6. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba, jeśli którykolwiek z jej Przedstawicieli ustawowych jest zatrudniony u Or-
ganizatora lub w Kasie, lub w Stefczyk Finanse S.A., lub w Premium Management S.A., a także członkowie ich najbliż-
szej rodziny, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo lub osobę pozostającą w stosun-
ku przysposobienia. 

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik Konkursu i Przedstawiciel ustawowy Uczestnika poprzez udział w Kon-
kursie wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w treści Formula-
rza, w celach związanych z udziałem w Konkursie, na zasadach opisanych w § 5 niniejszego Regulaminu. 

8. Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z sie-
dzibą w Gdyni.

§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. W Placówkach Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl od dnia 14.11.2022 roku dostępne będą for-

mularze zgłoszenia udziału w Konkursie (zwane w niniejszym Regulaminie: Formularzem). Wzór Formularza stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie listu do Świętego Mikołaja, jako pracy w formie plastycznej wykonanej przez 
Uczestnika dowolną techniką przy użyciu form plastycznych, takich jak np. malowanie farbami, kredkami, pisakami, 
mazakami lub flamastrami, kolaże, a także techniki mieszane (zwanej dalej: Pracą konkursową), i w dowolnym for-
macie, a następnie dołączenie do tej pracy wypełnionego Formularza. Uczestnik ma prawo do złożenia maksymalnie 
1 (słownie: jednej) Pracy konkursowej. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. do 6 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 7. roku życia),
b. 7-12 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 13. roku życia),



przy czym o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek Uczestnika w dniu złożenia Pracy konkurso-
wej wraz z Formularzem. 

4. Prace konkursowe danego Uczestnika nie będą oceniane i zostają wyłączone z Konkursu w przypadku: 
a. złożenia więcej niż jednej Pracy konkursowej;
b. złożenia Pracy konkursowej bez Formularza w formie określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu;
c. złożenia Pracy konkursowej z Formularzem w formie określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu, ale nie-

podpisanym przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika;
d. złożenia Pracy konkursowej z Formularzem w formie określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu wypełnio-

nym w sposób nieczytelny lub w sposób niekompletny;
e. ustalenia, że Uczestnikiem jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 6;
f. niespełnienia wymogu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

5. W celu przystąpienia i wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest złożenie w terminie do 25.11.2022 roku, do godziny 
15:00, prawidłowo wypełnionego Formularza, w formie określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu, podpi-
sanego przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika wraz z Pracą konkursową. Złożenie prawidłowo wypełnionego 
Formularza wraz Pracą konkursową jest równoznaczne z udziałem w Konkursie przez Uczestnika. 

6. Przez złożenie Pracy konkursowej z Formularzem należy rozumieć złożenie Pracy konkursowej z Formularzem w Pla-
cówce Kasy. 

7. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika składając podpis na Formularzu: 
a. oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść;
b. wyraża zgodę na udział Uczestnika w Konkursie;
c. oświadcza, że Uczestnik jest twórcą Pracy konkursowej i posiada autorskie prawa majątkowe do Pracy konkur-

sowej, a nadto – że Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw 
autorskich, znaków towarowych czy dóbr osobistych podmiotów trzecich;

d. wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykorzystanie Pracy konkursowej 
poprzez jej publikację na wystawie lub wystawach, które będą zorganizowane w Placówkach Kasy lub w Internecie 
w związku z Konkursem, oraz na rejestrację Prac konkursowych w celach związanych z promocją Konkursu oraz 
w relacjach z Konkursu w szczególności w tytule prasowym „Czas Stefczyka”;

e. wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika, zawartych w treści For-
mularza na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu;

f. wyraża nieograniczoną terytorialnie i czasowo, a także nieodpłatną zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika 
w materiałach informacyjnych i promocyjnych Kasy oraz na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl, a także 
w tytule prasowym „Czas Stefczyka” w relacjach z Konkursu w przypadku, gdy Uczestnik ten zostanie nagrodzony 
w Konkursie Nagrodą główną lub Wyróżnieniem. 

8. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika składając podpis na Formularzu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Or-
ganizatora lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka na podany przez siebie 
w treści Formularza adres poczty elektronicznej lub pod numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Wyrażenie zgody, o której 
mowa  w zdaniu poprzednim, jest dobrowolne i jej brak nie może być podstawą do wyłączenia Uczestnika od udziału 
w Konkursie w myśl § 2 ust. 4 lit. d niniejszego Regulaminu. 

9. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu dodatkowo może wypełnić Formularz Kontaktowy Stefczyk Finanse 
i wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stefczyk Finanse S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej zwana: Stefczyk 

Finanse) w celu promocji i marketingu produktów i usług podmiotów, na rzecz których Spółka świadczy usługi;
b. przekazanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu promocji marketingu i usług przez podmioty powią-

zane kapitałowo, systemowo lub osobowo ze Stefczyk Finanse;
c. otrzymywanie od Stefczyk Finanse na podany przez siebie w treści Formularza kontaktowego adres e-mail lub 

pod numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18.07.2002 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344);

d. prowadzenie marketingu bezpośredniego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo teleko-
munikacyjne) przez Stefczyk Finanse poprzez telefon, również z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Wyrażenie, wyżej wskazanych w niniejszym ustępie, zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału 
w Konkursie, tym samym brak zgód nie może być podstawą do wyłączenia Uczestnika od udziału w Konkursie w myśl 
§ 2 ust. 4 lit. d niniejszego Regulaminu.

10. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach: 
a. etap I – odbywający się w Placówkach Kasy, w dniach 14.11.2022 – 30.11.2022 roku;
b. etap II – finał ogólnopolski odbywający się w dniach 1.12.2022 – 2.12.2022 roku.

11. Spośród złożonych przez Uczestników Prac konkursowych w I etapie Konkursu Komisje Konkursowe I stopnia w trzy-
osobowym składzie w każdej z Placówek Kasy składające się z: 



a. kierownika Placówki Kasy,
b. dwóch pracowników Placówki Kasy 
wybiorą Prace konkursowe, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu (z każdej Placówki zostaną wybrane 
maksymalnie trzy Prace konkursowe z każdej kategorii wiekowej). 

12. Komisje konkursowe I stopnia będą obradować w dniach 28.11.2022 – 30.11.2022 roku. Komisje konkursowe dokonają 
oceny każdej złożonej Pracy konkursowej według następujących kryteriów: czytelność, estetyczność wykonania, ory-
ginalność, kompozycja oraz kreatywność. 

13. Komisje konkursowe I stopnia zamieszczą wyniki I etapu Konkursu w każdej Placówce Kasy w dniu 30.11.2022 r. 
14. Ogłoszeniu wyników I etapu Konkursu może towarzyszyć wystawa Prac konkursowych wybranych przez Komisję 

I stopnia. 
15. Uczestnicy, których Prace konkursowe zostały wybrane w I etapie Konkursu, wezmą udział w II etapie Konkursu. Prace 

konkursowe wybrane w I etapie Konkursu zostaną przesłane, drogą elektroniczną, do siedziby Organizatora do dnia 
1.12.2022 r. do godziny 12:00.

16. Spośród Prac konkursowych, które wezmą udział w II etapie Konkursu, Komisja Konkursowa II stopnia w trzyosobo-
wym składzie: 
a. przedstawiciel Kasy
b. dwóch Przedstawicieli Organizatora 
wybierze najlepsze Prace konkursowe, które zostaną nagrodzone Nagrodą główną oraz Wyróżnieniami.

17. Komisja konkursowa II stopnia będzie obradować w dniu 2.12.2022 roku. Komisja konkursowa II stopnia dokona oceny 
Prac konkursowych, spośród tych biorących udział w II etapie Konkursu, według następujących kryteriów: czytelność, 
estetyczność wykonania, oryginalność, kompozycja oraz kreatywność. 

18. Komisja konkursowa II stopnia w dniu 2.12.2022 r. zamieści wyniki II etapu Konkursu na stronie internetowej 
www.kasastefczyka.pl oraz dodatkowo, w ciągu pięciu dni od dnia zamieszczenia wyników, powiadomi o wynikach 
Konkursu Przedstawiciela ustawowego Uczestnika, którego Praca konkursowa zostanie nagrodzona, drogą telefo-
niczną lub drogą elektroniczną na adres e-mail, zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu.

19. Rozdanie Nagród głównych oraz wyróżnień odbędzie się w terminie ustalonym pomiędzy laureatem a Placówką Kasy, 
w której zostały złożone Prace konkursowe nagrodzone następnie w II etapie Konkursu. Dokładne informacje odno-
śnie rozdania Nagród głównych oraz Wyróżnień zostaną przekazane w sposób określony w ust. 18. Przekazanie Na-
gród głównych oraz Wyróżnień potwierdzone zostanie podpisaniem przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika 
protokołu odbioru tej nagrody. 

20. W przypadku niestawienia się Uczestnika wraz z Przedstawicielem ustawowym na rozdaniu Nagród głównych lub Wy-
różnień w wyznaczonym dniu, nagroda zostanie przekazana do depozytu Placówki Kasy. Nagrody główne oraz Wy-
różnienia będzie można odebrać w innym terminie ustalonym pomiędzy laureatem a Placówką Kasy, w której zostały 
złożone Prace konkursowe, w godzinach pracy Placówki Kasy, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego ni-
niejszego ustępu. Nieodebranie Nagrody głównej lub Wyróżnienia w terminie 2 miesięcy od dnia rozdania Nagród 
głównych lub wyróżnień, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu  uważa się za rezygnację z tej nagro-
dy, która pozostaje wówczas własnością Fundatora. 

21. Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania wystawy wszystkich lub wybranych Prac konkursowych 
w Placówkach Kasy.

§ 3. Nagrody
1. Organizator jako nagrody w Konkursie przewidział: 

a. Nagrody główne: Nagroda główna, w postaci nagrody rzeczowej, o wartości do 200 zł brutto (słownie: dwieście 
złotych), dla każdego z 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którym Komisja konkursowa II stopnia przyzna Nagro-
dę główną. Łącznie w Konkursie zostanie przyznanych 10 (słownie: dziesięć) Nagród głównych, w tym po 5 (słow-
nie: pięć) dla Uczestników z każdej kategorii wiekowej.

b. Wyróżnienia: Wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej, o wartości do 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych) 
dla 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którym Komisja konkursowa II stopnia przyzna nagrodę w postaci wyróż-
nienia. 

2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do odebrania nagród na osobę trzecią. Nagroda przyznana w Konkursie nie pod-
lega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane osobiście w siedzibie Organizatora, listownie na adres: Apella 

S.A., ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: internet@apella.com.pl, 
w czasie trwania Konkursu, a także w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 



2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika i jego Przedstawiciela ustawowego składające-
go reklamację, adres do korespondencji, opis reklamacji oraz podpis Przedstawiciela ustawowego Uczestnika składa-
jącego reklamację. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrze-
nia reklamacji Organizator poinformuje pisemnie, na adres do korespondencji wskazany w treści reklamacji lub drogą 
mailową (w przypadku reklamacji złożonej drogą mailową i niepodania adresu do korespondencji).

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu 

jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni przy ul. Bohaterów 
Starówki Warszawskiej 6 (zwana dalej: Kasą).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kasy: iod@kasastefczyka.pl, tel. 801 600 100, adres korespon-
dencyjny Kasy: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, ul. Legionów 126-128, 
81-472 Gdynia.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Przedstawicieli ustawowych 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.kasastefczyka.pl, na łamach „Czasu Stefczyka” oraz na portalach 
społecznościowych Kasy; w celu wypełnienia obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO, a także 
w celu ewentualnego prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy oraz podmiotów powiązanych 
osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą* oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi rosz-
czeniami, które to działania wykonywane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu przetwarzane na po-
trzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez 
okres  niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjal-
nych roszczeń. Okresy te nie sumują się. 

5. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych oso-
bowych Uczestnika Konkursu oraz Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu, 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. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu lub Przedstawiciela ustawo-
wego Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczest-
nictwa w Konkursie.

8. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą 
podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych 
umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. podmioty upoważnione na podsta-
wie przepisów prawa, agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: marketingowe, sprzedażowe i inne 
usługi pomocnicze. 

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2022 roku i dostępny jest w Placówkach Kasy oraz na stronie interneto-

wej www.kasastefczyka.pl/malewielkiemarzenia2022.   
2. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, której wynik zależy w szcze-

gólności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach ha-
zardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888). 

Załączniki: 
Formularz.

* Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w Placówkach 
Kasy, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej.


