Regulamin III Edycji „Konkursu SKO – Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”
i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych z siedzibą
w Warszawie przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego 6 lok. 22/23, 00-621 Warszawa,
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000127435, NIP 525-15-35-221 i jest zwany
dalej: „Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci do systematycznego oszczędzania oraz pogłębianie
współpracy szkół z bankami spółdzielczymi i Organizatorem, a w szczególności:
a) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi,
b) podnoszenie poziomu wiedzy z obszaru finansów i ekonomii wśród młodzieży,
c) propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO,
d) budowanie wzajemnej relacji pomiędzy członkami SKO,
e) popularyzowanie

działalności

banków

spółdzielczych

i

ich

zaangażowania

społecznego.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny dla
wszystkich szkół podstawowych prowadzących Szkolne Kasy Oszczędnościowe
we współpracy z bankami spółdzielczymi (bez względu na przynależność do KZBS).
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami
Regulaminu spoczywa na Organizatorze.
§2
Warunki i zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie szkoły podstawowe prowadzące SKO przy
współpracy z bankami spółdzielczymi.
2. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Ankiety „Konkursu SKO - Młodzi
Mistrzowie Oszczędzania”, zwanej dalej: „Ankietą”, stanowiącej załącznik nr 1
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do niniejszego Regulaminu, oraz dostarczenie jej Organizatorowi przez opiekuna SKO lub
przedstawiciela banku spółdzielczego, w którym dana szkoła ma konto SKO.
3. Banki spółdzielcze lub opiekunowie SKO mogą doręczyć Organizatorowi wypełnioną
Ankietę w następujący sposób:
a) listownie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego
Regulaminu;
b) faxem na numer: 22 875 30 40;
c) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: t.szymanski@kzbs.org ;
d) bezpośrednio do siedziby Organizatora wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
4. Opiekun SKO lub przedstawiciel banku spółdzielczego wypełniając Ankietę zobowiązani
są do podawania rzetelnych i prawdziwych informacji.
5. Sposób ustalania wyników Konkursu:
a) Do ustalenia punktacji w ramach poszczególnych kryteriów oceny, brane są pod
uwagę dane udostępnione przez szkoły oraz banki spółdzielcze.
b) W przypadku braku danych niezbędnych do obliczenia punktacji dla danego kryterium
oceny, wartość tego kryterium dla danej szkoły wynosi 0.
c) Szkoły uczestniczące w Konkursie są klasyfikowane wg liczby punktów uzyskanych
przez nie na podstawie danych udostępnionych w Ankietach oraz oceny Jury.
d) Udostępnione dane dotyczą okresów od 01.09.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz
od 01.09.2015 r. do 31.03.2016 r.
6. Ostatecznym terminem doręczenia Ankiety jest 26 maja 2017 r. (w przypadku wysyłki
drogą korespondencyjną pod uwagę brana jest data stempla pocztowego).
§3
Jury
1. Jury Konkursu składa się z minimum 4 osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w pracach
Jury.
2. Organizator powołuje skład Jury Konkursu spośród osób mających uznaną pozycję
w środowisku bankowości spółdzielczej lub wyróżniających się aktywną działalnością
na rzecz bankowości spółdzielczej.
3. W skład Jury Konkursu może również wejść przedstawiciel instytucji państwowych
właściwych do spraw edukacji, w tym przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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§4
Nagrody
1. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca (jedna szkoła) oraz zostaną przyznane
dwa wyróżnienia dla dwóch szkół.
2. Pierwszą nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2 000 PLN
z przeznaczeniem na edukację, zakup sprzętu informatycznego lub materiały dydaktyczne,
służące promowaniu idei oszczędzania w SKO. Jednocześnie zwycięzca Konkursu oraz
bank

spółdzielczy

prowadzący

zwycięskie

SKO

otrzymają

odpowiednio

zindywidualizowane znaki jakości: Złoty Znak „Szkoła przyjazna SKO” oraz Złoty Znak
„Bank przyjazny SKO”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu, w formie certyfikatu oraz grafiki, wraz z prawem do ich nieograniczonego
użytkowania na okres jednego roku od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w
materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji.
3. W Konkursie przyznane zostaną również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 1 000 PLN
z przeznaczeniem na edukację, zakup sprzętu informatycznego lub materiały dydaktyczne,
służące promowaniu idei oszczędzania w SKO. Jednocześnie wyróżnione szkoły oraz
banki

spółdzielcze

prowadzące

wyróżnione

SKO

otrzymają

odpowiednio

zindywidualizowane znaki jakości: Srebrny Znak „Szkoła przyjazna SKO” oraz Srebrny
Znak „Bank przyjazny SKO”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Regulaminu, w formie certyfikatu oraz grafiki, wraz z prawem do jego nieograniczonego
użytkowania na okres jednego roku od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w
materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji.
4. Opiekunowie zwycięskiego i wyróżnionych SKO oraz Dyrektorzy zwycięskiej
i wyróżnionych

szkół

otrzymają

zaproszenie

na

uroczystą

inaugurację

Święta

podczas

uroczystej

inauguracji

Święta

Spółdzielczości Bankowej 2017 r. w Warszawie.
5. Ogłoszenie

wyników

Konkursu

nastąpi

Spółdzielczości Bankowej, która odbędzie się 21 czerwca 2017 r. w Warszawie. Wyniki
Konkursu zostaną także przedstawione w magazynie „Głos Banków Spółdzielczych” oraz
na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.kzbs.pl .
6. Uczestnicy Konkursu oraz banki spółdzielcze, którym przyznano odpowiednio Znak
„Szkoła przyjazna SKO” oraz Znak „Bank przyjazny SKO” mogą go ponownie otrzymać
w następnych latach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania więcej niż dwóch wyróżnień, które będą
wręczane w formie dyplomów uznania. Ponadto, organizator zastrzega sobie prawo
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do przyznania Znaku „Szkoła przyjazna SKO” oraz Znaku „Bank przyjazny SKO”, które
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, odpowiednio dla szkół i banków
spółdzielczych, które otrzymają wysoką łączną ocenę punktową lub wykażą się szczególną
kreatywnością i aktywnością w działaniach obejmujących cele Konkursu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych
zasad fair play w Konkursie.
2. Przesłanie do Organizatora wypełnionej i podpisanej Ankiety przez Dyrektora szkoły lub
Opiekuna SKO i przedstawiciela banku spółdzielczego jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
3. Ankiety oraz dane osobowe Uczestników są przechowywane przez Organizatora przez
dwa lata od zakończenia roku, w którym Konkurs miał miejsce.
4. Dane zawarte w Ankietach zostaną wykorzystane wyłącznie do celów określonych
niniejszym Regulaminem.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.kzbs.pl .
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Ankieta „Konkursu SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”
Wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać do Biura Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
ul. T. Boya – Żeleńskiego 6 lok. 22/23, 00 - 621 Warszawa, tel. 0-22 / 875 30 30,
fax 0 - 22 / 875 30 40 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: t.szymanski@kzbs.org

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 maja 2017 r.

Zgłoszenie udziału w „Konkursie SKO – Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”

I Dane dotyczące banku spółdzielczego:
Nazwa Banku Spółdzielczego prowadzącego SKO:

Ulica:

Miejscowość, Kod:

Telefon, E-mail:

Zrzeszenie:

II Dane dotyczące szkoły:
Nazwa szkoły:

Ulica:

Miejscowość, Kod:

Telefon, E-mail:

Imię i nazwisko Opiekuna SKO:
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

III Dane dotyczące działalności SKO:
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
1. Dane odnoszące się do szkół podstawowych biorących udział w Konkursie
2. Dane zawarte w poniższej tabeli wg stanu za okres od 01.09.2016 r. do 31.03.2017 r.
Lp.

Informacje

Dane

Uwagi

1. Liczba dzieci w danej szkole ogółem1

2.

Liczba dzieci w danej szkole
uczestniczących w SKO1

Liczba dzieci w danej szkole
3. systematycznie oszczędzających w
SKO2
Liczba inicjatyw, konkursów i
innych przedsięwzięć związanych z
SKO3 (lekcje o oszczędzaniu,
prowadzenie bloga, wycieczki do
4.
banku spółdzielczego, prowadzenie
kroniki SKO itp.), w których dana
szkoła brała udział lub samodzielnie
zorganizowała dla swoich uczniów

Opis konkursów i inicjatyw
związanych z SKO, w których dana
5.
szkoła brała udział lub samodzielnie
zorganizowała dla swoich uczniów

1

Stan na 31.03.2017 r.
systematyczność uznaje się comiesięczną wpłatę dowolnej kwoty
3 Nominalna liczba poszczególnych inicjatyw np. liczba godzin lekcyjnych o oszczędzaniu w SKO
2 Za
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lp.

Dodatkowe informacje

Dane

Uwagi

Liczba dzieci w danej szkole ogółem w
analogicznym okresie w roku
1.
szkolnym 2015/2016
(stan na 31.03.2016 r.)
Liczba dzieci w danej szkole
uczestniczących w SKO w
2. analogicznym okresie w roku
szkolnym 2015/2016
(stan na 31.03.2016 r.)

Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem „Konkursu SKO Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”

……………………………
Pieczątka i podpis za szkołę
(Podpis Dyrektora szkoły
lub Opiekuna SKO)

…….………………………
Pieczątka i podpis za Bank
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
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Załącznik nr 4 do Regulaminu
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