
REGULAMIN KONKURSU  

„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”    
 

POD PATRONATEM SGB-Banku SA 

 

 
Organizatorzy konkursu 

§ 1. 

 

SGB-Bank SA, zwany dalej Bankiem Zrzeszającym, w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i 

z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty organizują konkurs: ”Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” dla 

Szkolnych Kas Oszczędności, zwanych dalej SKO - działających pod patronatem Banków Spółdzielczych Spółdzielczej 

Grupy Bankowej.  

  

Cele konkursu 

§ 2. 

 

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania 

oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym, a zwłaszcza:  

1. Propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO.   

2. Upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.  

3. Popularyzowanie wiedzy o działalności banków na przykładzie Banków Spółdzielczych.  

4. Kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych klientów Banków Spółdzielczych.  

 

Czas trwania konkursu 

§ 3. 

 

Konkurs trwa od 1 września 2012 r.  do 30 kwietnia roku 2013 r.    

 

Uczestnicy  konkursu 

§ 4. 

 

1. W konkursie mogą brać udział SKO działające pod patronatem Banków Spółdzielczych zrzeszonych z SGB-Bank SA, 

Opiekunowie SKO i uczniowie szkół, w których SKO działają. 

2. Konkurs przeprowadzany jest dla dwóch kategorii szkół: 

a) szkoły podstawowe i gimnazja liczące do 150 uczniów 

b) szkoły podstawowe i gimnazja liczące 150 i więcej uczniów. 

3. Przydział szkoły do odpowiedniej kategorii ustalany będzie w dniu zakończenia konkursu, na podstawie liczby 

uczniów podanej przez Szkołę w sprawozdaniu. 

 

Warunki  konkursu 

§ 5. 

 

Warunkami realizacji konkursu z uczestnictwem SKO są:  

1. Pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do konkursu złożone we właściwym Banku Spółdzielczym 

sprawującym patronat nad SKO, w terminie do 31 października 2012r. Wzór zgłoszenia szkoły o przystąpieniu do 

konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Przesłanie przez Bank Spółdzielczy zgłoszeń przystąpienia SKO do konkursu do Centrali Banku Zrzeszającego,                   

w terminie do 30 listopada 2012 r.  

3. Przesłanie do Banku Spółdzielczego sprawozdania z udziału w konkursie, sporządzonego przez szkolnego opiekuna 

SKO - w terminie do 6maja 2013r. Wzór sprawozdania z udziału w konkursie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

4. Weryfikacja wszelkiego rodzaju materiałów potwierdzających realizację poszczególnych zadań dokonywana przez 

Bank Spółdzielczy.  

5. Przesłanie przez Bank Spółdzielczy sprawozdania do Centrali Banku Zrzeszającego do 13 maja 2013 r.    

 

 



 

 

Zasady  punktacji konkursowej 

§ 6. 

 

Ocenie Komisji konkursowej podlegają następujące wyniki działalności SKO:   

1. Liczba uczniów, którzy przez czas trwania konkursu systematycznie oszczędzali, wnosząc wpłaty na książeczki 

SKO, co najmniej raz w miesiącu.  Za każdy 1% członków SKO  systematycznie oszczędzających w stosunku do 

ogólnej liczby członków SKO przyznawane są 2 punkty (max. 200 pkt.).  

2. Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:  
a) za zorganizowanie i podsumowanie udokumentowanego, międzyklasowego współzawodnictwa                                                 

o zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie działalności  SKO - 50 pkt.,  

b) za zorganizowanie udokumentowanej imprezy o zasięgu ogólnoszkolnym na temat oszczędzania w SKO lub w Banku         

Spółdzielczym – 5 pkt.  za każdą  formę imprezy  - max.  25 pkt.,   

c) za zorganizowanie wystawy na temat oszczędzania w SKO  lub w Banku Spółdzielczym – 5 pkt. za każdy rodzaj 

wystawy- max. 20 pkt., 

d) za prowadzenie kroniki działalności SKO - do 30 pkt. Punkty przyznaje Komisja konkursowa na podstawie oceny 

dokonanej przez Bank Spółdzielczy; w przypadku braku kroniki Komisja konkursowa nie przyznaje punków za to 

zadanie,  

e) za udokumentowaną organizację konkursów na temat oszczędzania w SKO i w Banku Spółdzielczym - 5 pkt. za każdą 

formę – max. 25 pkt.,  

f) za zorganizowanie quizu o charakterze ogólnoszkolnym w tematach: form oszczędzania, wiedzy o spółdzielczości 

bankowej, historii pieniądza - 5 pkt. za każdy rodzaj quizu – max. 25 pkt., 

g) za udział w konkursach ogłaszanych na stronie internetowej www.skowsgb.pl – 10 pkt. za udział w każdym konkursie 

– max. 20 pkt. 

h) za inne  formy  propagowania  oszczędzania - 5 pkt. za każdą z form – max. 25 pkt.   

3. O kolejności miejsc zajętych przez Szkolne Kasy Oszczędności uczestniczące w konkursie decyduje suma punktów 

uzyskanych za realizację zadań konkursowych wymienionych w ust. 1 i 2.  

 

Komisja konkursowa 

§ 7. 

 

1. SGB-Bank SA powołuje komisję konkursową, w skład  której  wchodzą przedstawiciele:  

a) Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej lub Krajowej Rady Spółdzielczej – 1 osoba, 

b) Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty – 1 osoba,  

c) Centrali Banku Zrzeszającego - 2 osoby, 

d) Banków Spółdzielczych - 2 osoby, 

e) Opiekunów SKO - 2 osoby.  

2. Obsługę posiedzenia komisji konkursowej zapewnia Centrala Banku Zrzeszającego.   

3. Komisja konkursowa ustala wyniki konkursu do 15 czerwca 2013 roku i powiadamia o nich pisemnie uczestników 

konkursu. 

4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu.  

 

Ustalenie wyników konkursu 

§ 8. 

 

1. W każdej kategorii szkół, o których mowa w §4 ust. 2, przy których działają SKO, nagrody otrzymuje 10 szkół, 

które uzyskały najwyższą liczbę punktów, opiekunowie nagrodzonych SKO, oraz z każdej z nagrodzonych szkół 

po 20 najsystematyczniej oszczędzających uczniów. Za najsystematyczniej oszczędzających uczniów uważa się 

tych, którzy w trakcie trwania konkursu dokonali największej ilości wpłat. 

 

2. W przypadku identycznej ilości punktów osiągniętych przez poszczególne szkoły o przyznaniu nagród i liście 

nagrodzonych decyduje Komisja konkursowa kierując się celami konkursu opisanymi w §2 niniejszego 

regulaminu. Decyzja Komisji konkursowej w tym zakresie jest ostateczna. 

 

§ 9. 

 

1. Każda nagrodzona w konkursie szkoła, oraz związani z nią nagrodzeni opiekunowie otrzymają: 

-   nagrodę dla szkoły w postaci bonu upominkowego do sieci Empik o wartości 300 zł. 



-   nagrody rzeczowe dla szkoły – 20 sztuk o wartości jednostkowej do 129,44 zł - z przeznaczeniem dla  

       najsystematyczniej oszczędzających uczniów. 

-   nagrodę dla Opiekuna SKO w postaci bonu upominkowego do sieci Empik o wartości 1000 zł. 

2. Bank Zrzeszający przyznaje dodatkowe nagrody dla opiekunów w kwocie 111,11 zł. Z kwoty tej zostanie 

potrącony należny od nagród podatek dochodowy od osób fizycznych. 

3. Fundatorem nagród dla SKO uczestniczących w konkursie jest SGB-Bank S.A. 

4. Nagrody, w imieniu SGB-Bank S.A. wręczają przedstawiciele Banków Spółdzielczych patronujących zwycięskim 

SKO w terminie do końca roku szkolnego 2012/2013. 

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych przyznawanych uczniom i kupowanych za bony 

upominkowe. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji (producent,  dystrybutor,  

sprzedawca). 

 

§ 10. 

 

1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Centrali Banku Zrzeszającego w ciągu 14 dni od daty 

zakończenia  konkursu, na adres; SGB-Bank S.A., Departament Marketingu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 

Poznań. Na kopercie z reklamacją należy umieścić adnotację „Konkurs SKO”. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa w ciągu 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Składający reklamacje 

zostają powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po podjęciu decyzji w sprawie. 

3. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się z upływem 14 dni od ogłoszenia wyników lub w przypadku 

zgłoszenia reklamacji z upływem 14 dni od dnia zakończenia procedury reklamacyjnej.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego 

prawa. 

5. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.skowsgb.pl. 

6. Administratorem danych osobowych opiekunów SKO jest Bank Zrzeszający. Dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz w celu publikacji listy Laureatów 

i wydania nagród. Dane opiekunów Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy 

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

................................................         Załącznik  nr 1 

          (pieczątka szkoły)               do Regulaminu konkursu 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 

przystąpienia do konkursu  

„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU  SPÓŁDZIELCZYM” 

 pod patronatem Banku ............................................................................... 

 

 
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) przy Szkole Podstawowej / Gimnazjum .......................................................... 

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

.................................................................................................................................................................................... 
(adres szkoły, miejscowość, poczta, powiat, województwo) 

działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego w ………………………………............................................. 

.......................................................... zgłasza swój udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku 

Spółdzielczym” w  roku szkolnym ................../.............. 

 

Liczba uczniów w Szkole .............................................................................................................. 

Liczba członków SKO................................................................................................................... 

Data powstania SKO..................................................................................................................... 

 

 

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem konkursu oraz w celu publikacji listy Laureatów i wydania nagród przez SGB-Bank S.A. w 

Poznaniu (dotyczy Opiekuna SKO) 

 

 

.............................................    ........................................... 
                  (podpis Opiekuna SKO)                                 (podpis Dyrektora Szkoły) 

 

 

 

................................................................................... 
(data i podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego) 

 

 

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu konkursu: 

 Opiekun SKO przekazuje zgłoszenie do Banku Spółdzielczego w terminie do 31 października każdego roku, 

 Bank Spółdzielczy przesyła listę szkół objętych patronatem do Banku Zrzeszającego w terminie do 30 listopada każdego roku. 
 

 



 

 

 



 
 

 

Załącznik  nr 2 

    do Regulaminu konkursu 

 
SPRAWOZDANIE 

 

z udziału w konkursie  

„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”  

pod patronatem Banku  .............................................................................. 

w roku szkolnym  ................./....................... 

 
Szkoła Podstawowa / Gimnazjum ......................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................. 
(adres szkoły, miejscowość, poczta, powiat, województwo) 

Liczba uczniów w dniu zakończenia konkursu ......................................................................................................... 
 

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działająca pod patronatem Banku Spółdzielczego 

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

Nazwisko i imię nauczyciela - opiekuna SKO ......................................................................................................... 

 

 

 

Wyniki działalności SKO w roku szkolnym, zgodnie z zasadami punktacji konkursu określonymi 

w § 6 Regulaminu.  
 

         Punktacja Komisji 

1. Liczba członków SKO w dniu zakończenia konkursu ............................ 

      Liczba uczniów systematycznie wpłacających na książeczkę  SKO w czasie trwania konkursu........................  

      

2.   Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:      w tym za:   

a) zorganizowanie i podsumowanie między klasowego współzawodnictwa  w zakresie działalności SKO                

o zasięgu ogólnoszkolnym (podać datę podsumowania) ................................................................................................ 

  

b)  zorganizowanie udokumentowanej imprezy o zasięgu ogólnoszkolnym na  temat oszczędzania w SKO lub 

w Banku  Spółdzielczym (wymienić) 

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

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

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

 

c) zorganizowanie wystawy na temat oszczędzania w SKO i w Banku Spółdzielczym  (wymienić) 

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

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

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

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

 



d) prowadzenie kroniki działalności SKO.............................................................................................................. 

e) udokumentowaną organizację konkursów na temat oszczędzania w SKO i w Banku Spółdzielczym    

(wymienić) 

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

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

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

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

f) zorganizowanie quizów o charakterze ogólnoszkolnym na temat form  oszczędzania, wiedzy o 

spółdzielczości bankowej, historii pieniądza 

(wymienić)............................................................................................................................................................

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

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

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

g)   udział w konkursach ogłaszanych na stronie internetowej www……..pl 

(wymienić)............................................................................................................................................................                               

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

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

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

h) inne formy propagowania oszczędzania 

(wymienić)............................................................................................................................................................                               

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

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

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

 

Razem liczba punktów za realizację zadań wymienionych w pkt. 2       ppkt a) – g)   

 

 

 

Potwierdzam zgodność danych z dokumentacją: 

 

 

        ...............................................         ............................................. 
             (data i podpis Opiekuna SKO)                 (data i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

 

.............................................................................. 
(data i  podpis Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego) 

 

 

 

Łączna liczba punktów przyznanych przez Komisję Konkursową 

(łączna suma punktów 1-2) 

 


