Regulamin Konkursu „Piknik rodzinny z Bankiem”
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Niniejszy regulamin reguluje zasady konkursu sportowego dla rodzin z dziećmi „Piknik
rodzinny z Bankiem ” zwanego dalej Konkursem.
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Bank Spółdzielczy w Szczytnie z
siedzibą w Szczytnie ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno, zwany w dalszej części
Regulaminu Bankiem.
Konkurs odbędzie się w dniu 18 września 2021r. na plaży miejskiej w Szczytnie podczas
obchodów Jubileuszu 111-lecia istnienia Banku.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać wyłącznie rodziny z dziećmi, których przynajmniej
jeden członek biorący udział w Konkursie, jest klientem Banku (np. posiada rachunek
bankowy, lokatę, kredyt), z zastrzeżeniem pkt 5.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Banku oraz ich współmałżonkowie i ich
dzieci.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie sportowym jest zgłoszenie 3 osobowej drużyny, w
skład której musi wchodzić przynajmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko do lat 15.
W zawodach bierze udział nie więcej niż 7 drużyn.
Zgłoszenia do Konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora
konkurs@bsszczytno.pl lub osobiście w dniu imprezy przy stoisku Banku podając imiona
i nazwiska oraz PESELE uczestników.
Kolejność zgłoszeń nie wpływa na zakwalifikowanie rodziny do Konkursu.
W dniu Konkursu przeprowadzone zostanie losowanie, które wyłoni uczestników
Konkursu.
Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład
określa Organizator.
Do zadań Komisji konkursowej należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w
Konkursie,
b) punktacja drużyn w zmaganiach i wybranie spośród nich zwycięskich drużyn.
W Konkursie zostaną wręczone nagrody za zajęcie:
➢ I miejsca – hulajnoga elektryczna;
➢ II i III miejsca – 2 x tablet;
➢ IV miejsca – smartfon;
➢ V i VI miejsce – 2 x voucher na przelot samolotem;
➢ VII miejsca – głośnik JBL.
Nagrody zostaną wręczone w dniu Konkursu po wyłonieniu zwycięzców.
Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletniego uczestnika podczas udziału w
Konkursie ponosi opiekun prawny.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,

administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno.
18. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z
realizacją Konkursów i wydania nagród.
19. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji
wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania
usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
20. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych i wizerunku oraz
dziecka w celu umieszczenia go na stronie internetowej www.bsszczytno.pl, na profilach
w mediach społecznościowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie (m.in. Facebook) oraz
w lokalnych gazetach.

Szczytno, dnia 15.09.2021r
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Zapoznałem się z zapisami Regulaminu i akceptuję
jego warunki

