Rozdział 1.
Organizator konkursu
§ 1.
Organizatorem Konkursu dla Szkolnych Kas
Oszczędności w roku szkolnym 2017/2018 jest
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą
w Radomsku /adres: 97-500 Radomsko,
ul. Tysiąclecia nr 4/, wpisany przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do
rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym za nr 0000145114, zwany dalej
Bankiem.
Rozdział 2.
Cel i czas trwania Konkursu
§ 2.
1. Celem Konkursu jest propagowanie wśród
dzieci
i młodzieży
systematycznego
i świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:
1) szerzenie
wiedzy
związanej
z systematycznym oszczędzaniem,
2) edukacja młodzieży związana z wiedzą
dotyczącą działalności Banku i produktów
bankowych,
3) przygotowanie do korzystania z usług
bankowych,
4) wzmacnianie
relacji
pomiędzy
środowiskiem
szkolnym,
lokalną
społecznością oraz Bankiem,
5) promocja Banku wśród społeczności
szkolnej i lokalnej.
§ 3.
1. Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności
w roku szkolnym 2017/2018 obejmuje okres
od 02 października 2017 do 11 maja 2018
roku i składa się z dwóch części:
1) Konkursu podstawowego,
2) Zadania dodatkowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
wypełnienie Sprawozdania z działalności
SKO, sporządzanego przez Opiekuna SKO
i przekazanie go do Banku – w terminie do
dnia 25 maja 2018 roku. Wzór
sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.

Rozdział 3.
Zgłoszenie, zasady punktacji,
podsumowanie oraz nagrody
§ 4.
W Konkursie mogą brać udział Szkolne Kasy
Oszczędności ze szkół podstawowych oraz klas
gimnazjalnych z terenu działania Banku,
działające pod patronatem Banku i posiadające
w nim rachunek Szkolnej Kasy Oszczędności.
§ 5.
1. Ocenie podlegają następujące wyniki
działalności SKO:
1) Liczba Członków SKO w stosunku do
liczby uczniów całej szkoły – za każdy 1%
Członków SKO w stosunku do liczby
uczniów w całej szkole – 0,2 pkt, max. 20
pkt,
2) Wartość zgromadzonych środków (suma
zebrana na zbiorczym rachunku SKO,
średnia wysokość wkładu przypadająca
na jednego Członka SKO) – max. 10 pkt,
3) Udokumentowana organizacja quizów,
konkursów
i
imprez
promujących
oszczędzanie oraz produkty bankowe –
max. 10 pkt,
4) Udokumentowana
organizacja
międzyklasowego współzawodnictwa o
zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie
działalności SKO – max. 15 pkt,
5) Prowadzenie kroniki z działalności SKO /
strony www lub bloga promującego
działalność SKO – max. 10 pkt.
§ 6.
Zwycięzców
Konkursu
wyłoni
Komisja
wewnętrzna, powołana przez Bank, składająca
się z trzech pracowników Banku.
§ 7.
1. Komisja oceni Sprawozdania z udziału w
Konkursie i ustali wyniki do dnia 1 czerwca
2018
roku.
Ocena
każdej
szkoły
prowadzona
będzie
na
Arkuszu
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku takiej samej liczby punktów
osiągniętych przez poszczególne szkoły o
przyznaniu nagród i liście nagrodzonych
decyduje Komisja wewnętrzna kierując się
celami konkursu opisanymi w § 2
niniejszego regulaminu.
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3. Wyniki prac Komisji zostaną zatwierdzone
przez Zarząd Banku do dnia 8 czerwca
2018 roku.
4. Przekazanie nagród dla zwycięskich szkół
odbędzie się w terminie do 15 czerwca
2018 roku.
§ 8.
1. W Konkursie nagrodzone zostaną trzy
szkoły, które uzyskają najwyższą ilość
punktów.
2. Nagrodzone w konkursie szkoły otrzymają:
a) za zdobycie I miejsca – bon upominkowy
do księgarni o wartości 500 zł /słownie:
pięćset złotych/ z przeznaczeniem na
nagrody
dla
najsystematyczniej
oszczędzających członków SKO w
szkole,
b) za zdobycie II miejsca – bon
upominkowy do księgarni o wartości 400
zł /słownie:
czterysta
złotych/
z
przeznaczeniem
na
nagrody
dla
najsystematyczniej
oszczędzających
członków SKO w szkole,
c) za zdobycie III miejsca – bon
upominkowy do księgarni o wartości
300,00 zł /słownie: trzysta złotych/ z
przeznaczeniem
na
nagrody
dla
najsystematyczniej
oszczędzających
członków SKO w szkole,
3. Bank
przekaże
ponadto
nagrody
indywidualne dla 3 członków każdej
Szkolnej Kasy Oszczędności, biorącej
udział w Konkursie, którzy w okresie jego
trwania dokonali największej ilości wpłat na
swoje konto SKO.
a) Członków
SKO,
którzy
dokonali
największej ilości wpłat na książeczkę
SKO w okresie trwania Konkursu
wskazuje Opiekun SKO w sprawozdaniu.
b) Wartość nagród indywidualnych nie
przekroczy kwoty 50 zł.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bank.
Rozdział 4.
Zadanie dodatkowe - zgłoszenie, wyłonienie
zwycięzcy oraz nagrody
§ 9.
1. Zadanie dodatkowe polega na wykonaniu
oraz przekazaniu wraz ze Sprawozdaniem
z
działalności
SKO
pracy

plastycznej/technicznej
związanej
z oszczędzaniem
wykonanej
przez
reprezentantów SKO.
2. Spośród
złożonych
prac
Komisja
wewnętrzna wyłoni jedną zwycięską pracę.
3. Przy ocenie prac Komisja wewnętrzna
będzie kierowała się techniką wykonania
pracy, kreatywnością wykonujących pracę
oraz jej spójnością z tematem przewodnim.
§ 10.
Nagrodą dla szkoły, która wykonała zwycięską
pracę jest bon upominkowy do księgarni o
wartości 200,00 zł /słownie: dwieście złotych/ z
przeznaczeniem na nagrody dla ucznia(ów),
który(rzy) wykonał(li) zwycięską pracę.
Rozdział 5.
Reklamacje
§11.
1. Reklamacje należy zgłaszać Bankowi
w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty
podsumowania Konkursu, na wskazany w
§1 adres Banku. Na kopercie należy
umieścić adnotację „Konkurs SKO”.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja wewnętrzna
w ciągu 14 dni od dnia wpływu reklamacji.
Składający
reklamacje
zostają
powiadomieni
o sposobie
rozpatrzenia
reklamacji niezwłocznie po podjęciu decyzji
w sprawie.
3. Roszczenia
w
sprawie
konkursu
przedawniają się z upływem 14 dni od
ogłoszenia wyników lub w przypadku
zgłoszenia reklamacji z upływem 14 dni od
dnia zakończenia procedury reklamacyjnej.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§12.
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest
ESBANK Bank Spółdzielczy.
2. Regulamin Konkursu wchodzi w życie
z dniem 02 października 2017 roku.
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