
REGULAMIN  KONKURSU  
„WSPÓLNY RELAKS ZA GROSZE” 

(dalej „Regulamin”) 
 

§ 1 
DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „WSPÓLNY RELAKS ZA 

GROSZE” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.  

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126, wpisane 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053057, posiadające numer identyfikacji 

podatkowej NIP 586-20-11-292. 

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni (81-472), przy ul. Legionów 126, wpisane 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053057, posiadające numer identyfikacji 

podatkowej NIP 586-20-11-292.  

d. „Strona Konkursowa’’ – Organizator przeprowadza Konkurs za 

pośrednictwem Aplikacji Konkursowej umieszczonej na stronie 

www.facebook.com/skef.gdynia lub za pomocą Formularza Konkursowego 

dostępnego do pobrania i wydrukowania na stronie www.skef.pl. 

e. „Aplikacja Konkursowa’’ –  specjalne narzędzie programowe zamieszczone na 

stronie www.facebook.com/skef.gdynia, umożliwiające Uczestnikowi dokonanie 

elektronicznego zgłoszenia konkursowego. 

f. „Formularz Konkursowy’’ – formularz dostępny do pobrania i wydrukowania 

na stronie www.skef.pl, umożliwiający Uczestnikowi dokonanie zgłoszenia 

konkursowego za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Uczestnik 

przesyła czytelnie wypełniony ,,Formularz Konkursowy’’ na adres: Stowarzyszenie 

Krzewienia Edukacji Finansowej. Ośrodek Doradztwa Finansowego i 

Konsumenckiego 50-545 Wrocław, ul. Kamienna 111 U/7, z dopiskiem ,,Wspólny 

relaks za grosze’’ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

konkurs.skef@gmail.com (z dopiskiem ,,Wspólny relaks za grosze” w temacie 

wiadomości).  



g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, będąca członkiem SKEF i SKOK.  

h. „Nagroda” – pierwsze miejsce: 500 złotych brutto lub bon podarunkowy 

DECATHLON o wartości 500 złotych.   

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest w celu propagowania wiedzy dot. zarządzania 

finansami osobistymi w zakresie wydatków na cele związane z wypoczynkiem.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2015 r. o godz. 12.00 i trwa do dnia 7 

sierpnia 2015 r. do godz. 00.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 24 

sierpnia 2015 r. na stronie www.skef.pl  i www.facebook.com/skef.gdynia. 

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. 

zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani 

żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

4. Konkurs będzie prowadzony w dwóch formach: 

a. elektronicznej – tj. za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej dostępnej na 

Stronie Konkursowej www.facebook.com/skef.gdynia lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres konkurs.skef@gmail.com. 

b. listownej – tj. za pośrednictwem Formularza Konkursowego dostępnego do 

pobrania i wydrukowania na stronie www.skef.pl. 

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wybrania tylko jednej z form 

zgłoszenia konkursowego, o których mowa w ust. 4. 

6. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, 

może być wyłącznie członek SKEF i SKOK będący osobą fizyczną, pełnoletnią, 

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski.  

7. W Konkursie nie mogą brać udział Organizator, pracownicy Organizatora, jak 

również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

8. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem 

Konkursu.  

http://www.skef.pl/
http://www.facebook.com/skef.gdynia
http://www.facebook.com/skef.gdynia
http://www.skef.pl/


9. Serwis Facebook nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za przebieg niniejszego 

Konkursu. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani 

przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. 

 

§ 3 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. Posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)             

i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, 

pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

b. Wybrać formę, w jakiej zostanie dokonane zgłoszenie konkursowe – tzn. 

elektronicznie czy listownie zgodnie z ust. 4 § 2. 

c.  Uczestnik dokonujący zgłoszenia za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej 

powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu, wyrazić zgodę na 

postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie pól: „Zapoznałem/-am się i akceptuję 

regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych 

osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych.” 

d. Uczestnik dokonujący zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Konkursowego 

powinien pobrać i wydrukować formularz dostępny na stronie www.skef.pl,  

a następnie czytelnie wypełniony Formularz Konkursowy przesłać listownie na 

adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Ośrodek Doradztwa 

Finansowego i Konsumenckiego, 50-545 Wrocław, ul. Kamienna 111 U/7  (z 

dopiskiem ,,Wspólny relaks za grosze”) lub e-mailowo na adres: 

konkurs.skef@gmail.com (z dopiskiem ,,Wspólny relaks za grosze” w temacie 

wiadomości). 

e. Dostarczyć Organizatorowi szczegółowy opis propozycji spędzenia czasu 

wolnego w gronie rodzinnym, znajomych (4-6 osób) w wymiarze jednego dnia (np.  

wycieczka piesza, rowerowa, pobyt nad morzem, jeziorem, wspólne wyjście, piknik, 

spotkanie), którego koszty nie przekraczają kwoty 500 zł (opis powinien zawierać: 

przebieg  wycieczki, spotkania, budżet oraz opcjonalnie fotografie). Objętość tekstu 

nie powinna przekraczać od 1500 do 3000 znaków. 

f. Uczestnik oświadcza, że opis wraz z fotografiami, o którym mowa w ust. 1 pkt e, 

nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, ze zm.) oraz dóbr 

osobistych chronionych prawem cywilnym. Uczestnik oświadcza również, że opis 



spędzenia wolnego czasu, o którym mowa w ust. 1 pkt e, nie zawiera danych  

i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony.  

2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 pkt a-f niniejszego paragrafu stanowi 

zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).  

3. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych 

Organizatora.  

4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 1 nie będą 

przyjmowane, a zgłoszenia konkursowe przesyłane po terminie zakończenia 

konkursu (tj. po dniu 07 sierpnia 2015 r.) nie będą rozpatrywane. W przypadku 

zgłoszeń listownych (Formularza Konkursowego) będzie decydowała data stempla 

pocztowego. 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z 

udziału w Konkursie.  

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując 

się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 14 dni. 

 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

1. W ramach Konkursu przewidziana jest nagroda: 500 złotych brutto lub bon 

podarunkowy DECATHLON o wartości 500 złotych (według wyboru zwycięzcy).  

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się  

z przedstawicieli Organizatora, oceni najciekawsze relacje, przy uwzględnieniu 

formy przekazu, kosztów spędzenia wolnego czasu oraz atrakcyjności 

przedstawionej propozycji. 

3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,  

stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania 

danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminu jej 

dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą 

wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz 

zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.  

4. W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda za pierwsze miejsce.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji najciekawszych prac 

Uczestników na stronie www.skef.pl oraz na www.facebook.com/skef.gdynia. 

 

§ 5 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 



Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego 

Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na 

pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu 

obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej.  

 

 

 

§ 6 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015 r.  

 

§ 7 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników 

Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 

r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz 

adres zamieszkania, numer PESEL) będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy 

Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczenia informacji  

o Zwycięzcy Konkursu  na stronie internetowej Organizatora: www.skef.pl oraz 

www.facebook.com/skef.gdynia.  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do 

realizacji wydania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom 

udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, 

możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich 

przetwarzania.  

 

§ 8 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez 

ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora: www.skef.pl oraz 

www.facebook.com/skef.gdynia do dnia 24 sierpnia 2015 roku. 

2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe 

niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod 

http://www.skef.pl/


pocztowy, miejscowość, numer PESEL, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 

momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, 

powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na 

następujący adres e-mail: konkurs.skef@gmail.com. Jednocześnie Zwycięzca wyraża 

zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora: 

www.skef.pl oraz www.facebook.com/skef.gdynia wraz z podaniem jego imienia, 

nazwiska i miejscowości oraz na publikację wizerunku. 

3. Organizator wyda Nagrodę w macierzystym Oddziale SKOK nagrodzonego 

Uczestnika Konkursu.  

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o 

zmianie adresu lub innych danych osobowych.   

5. Zwycięzca Nagrody po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie 

odbiór Nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska 

oraz daty odbioru Nagrody.  

6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 1 miesiąca 

od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody lub nieodebraniu nagrody, 

prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora. 

 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać na adres 

Organizatora: SKEF ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem ,,Wspólny 

relaks za grosze” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 

konkurs.skef@gmail.com  

w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż  

w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.  

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą 

rozpatrywane.  

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane 

będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania 

przez Organizatora.  

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora 

za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 

dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

§ 10 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej przez cały okres 

trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w 

siedzibie Organizatora.  

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres 

uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na 

podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.  

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na 

drodze negocjacji.  

5. W przypadku ewentualnych sporów sądowych mogących wyniknąć przy realizacji 

Konkursu, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd siedziby Organizatora. 

 

 


