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REGULAMIN KONKURSU 

„Przezorny zawsze ubezpieczony” 

(dalej „Regulamin”) 

 

§ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:  

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Przezorny zawsze ubezpieczony” 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–Południe w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053057, NIP 586-20-11-292. 

c. „Partnerem” konkursu jest Saltus Ubezpieczenia oraz Fundacja Wspierania Ubezpieczeń 

Wzajemnych.  

d. „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–Południe w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053057, NIP 586-20-11-292. 

e. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą Formularza Konkursowego 

dostępnego na stronie www.skef.pl. 

f. „Formularz Konkursowy’’ – formularz dostępny na stronie www.skef.pl, umożliwiający 

Uczestnikowi dokonanie zgłoszenia konkursowego.  

g. „Kupon Konkursowy” - kupon dostępny w wydaniach czasopisma „Czas Stefczyka” oraz na stronie 

www.skef.pl 

h. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca 

członkiem SKEF i SKOK.  

i. „Nagroda” - w konkursie przewidziana jest nagroda główna – kwota 1000,00 zł (słownie złotych: 

jeden tysiąc 00/100).  

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest w celu propagowania wiedzy na temat ubezpieczeń i idei wzajemności w 

finansach. 

2. Na stronie www.skef.pl oraz w czasopiśmie „Czas Stefczyka” (od grudnia 2017 r. do marca 2018 

r.) w comiesięcznych fragmentach będzie publikowany tekst pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. 

3. Termin realizacji konkursu: od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. 

4. 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.).  

5. 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.  

6. Konkurs będzie prowadzony w formie listownej – za pośrednictwem kuponów konkursowych 

opublikowanych w czasopiśmie „Czas Stefczyka” oraz na stronie www.skef.pl. 
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7. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator, Fundator, pracownicy Organizatora, jak również 

ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.  

 

§ 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 Polskiej. 

b. Uczestnik dokonujący zgłoszenia do konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu 

Konkursu, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie pól: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu przesłanych przeze mnie danych 

osobowych na potrzeby realizacji Konkursu pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Jednocześnie 

oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/-am 

poinformowany/-a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania”., 

„Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin Konkursu. Regulamin Konkursu jest 

dostępny na stronie www.skef.pl”., „Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku na stronie 

internetowej SKEF w Gdyni oraz w materiałach promocyjno-reklamowych w związku z udziałem w 

Konkursie.”, oraz „ Wyrażam zgodę na publikację mojej wypowiedzi pisemnej dotyczącej hasła 

konkursowego „Przezorny zawsze ubezpieczony”. 

c. Udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone w czterech kuponach konkursowych opublikowanych 

w czasopiśmie „Czas Stefczyka” lub w formularzu konkursowym zamieszczonym na stronie 

www.skef.pl, a także udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte zamieszczone w ostatnim (czwartym) 

kuponie konkursowym i przesłać Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu w terminie 

wskazanym przez Organizatora. 

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

Regulaminem  zgłoszenie w konkursie.   

3. Formularz konkursowy wraz z 4 kuponami konkursowymi należy wysłać w jednej kopercie za 

pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby Organizatora: Stowarzyszenie Krzewienia 

Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem na kopercie: konkurs „Przezorny 

zawsze ubezpieczony” do dnia 20 marca 2018 r. 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych na adres Organizatora upływa z dniem 20 marca 2018 

r., godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00) z dopiskiem na kopercie –„Przezorny zawsze 

ubezpieczony”. 

5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w ust. 1 nie będą przyjmowane,  

a zgłoszenia konkursowe przesyłane po dniu 20 marca 2018 r. roku nie będą rozpatrywane. O 

zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. 
6. Komisja konkursowa oceniać będzie przesłane odpowiedzi pod względem poprawności 

merytorycznej, natomiast odpowiedź na pytanie otwarte zostanie oceniona przy uwzględnieniu 

następujących kryteriów: sposób ujęcia zagadnienia, oryginalność uzasadnienia, adekwatność treści 

odpowiedzi do postawionego pytania, walory estetyczne. 

7. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który prześle Organizatorowi, zgodnie  

z zasadami niniejszego Regulaminu wszystkie kupony konkursowe (ponumerowane od 1 do 4 

włącznie) opublikowane w czasopiśmie „Czas Stefczyka” lub formularz konkursowy wraz ze 
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wszystkimi kuponami (ponumerowanymi od 1 do 4 włącznie) dostępny na stronie www.skef.pl,  

z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi, odpowie na pytanie otwarte zamieszczone w ostatnim 

publikowanym kuponie oraz uzyska najwyższą liczbę punktów przyznanych przez Komisję 

Konkursową.   

8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie 

Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 

9. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się  

z Organizatorem.  

 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

 

1. W Konkursie przewidziana jest nagroda główna – kwota 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 

00/100). 
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora 

wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz stwierdzi ważność wyników Konkursu. 

3. Zadania Komisji Konkursowej będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.  

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5. Wyłonienie Zwycięzcy uprawnionego do odbioru nagrody głównej będzie miało miejsce w siedzibie 

Organizatora w terminie do dnia 30 marca 2018 r. 

6. Zwycięzca Konkursu uprawniony do odbioru nagrody zostanie powiadomiony telefonicznie przez 

Organizatora w terminie do dnia 10 kwietnia 2018 r.  

7. Zwycięzca powinien odebrać nagrodę w terminie 30 dni od daty poinformowania  

o przyznaniu nagrody. Niezgłoszenie się po odbiór nagrody skutkować będzie przyznaniem nagrody 

kolejnej osobie. 

§ 5 

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 

Organizator jest 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 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni przy ul. Legionów 126. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922). 

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

zamieszkania, numer PESEL, nr członkowski w SKOK, nazwa i adres SKOK której uczestnik 

konkursu jest członkiem) będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo  

z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją 

Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczenia 
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informacji o Zwycięzcach Konkursu (wyłącznie: imię, nazwisko, miasto, nazwa i adres SKOK której 

uczestnik konkursu jest członkiem) na stronie internetowej Organizatora: www.skef.pl oraz 

www.facebook.com/skef.gdynia oraz opublikowania danych osobowych (wyłącznie: imię, nazwisko, 

miasto, nazwa i adres SKOK której uczestnik konkursu jest członkiem) na łamach czasopisma „Czas 

Stefczyka” w razie wygranej, oraz na stronach internetowych innych SKOK i Partnera Konkursu.  

3. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do wglądu do danych oraz możliwość 

ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej www.skef.pl 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. W przypadku ewentualnych sporów sądowych mogących wyniknąć przy realizacji Konkursu, 

właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd siedziby Organizatora. 

 

§ 8 

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 

1. Regulamin zatwierdzony Uchwałą  nr 1 Zarządu SKEF z dnia 12 października 2017 roku. 

2. Regulamin zmieniony Uchwałą nr 2 Zarządu SKEF z dnia 4 stycznia 2018 roku.  

 

(Tekst jednolity Regulaminu Konkursu  zatwierdzony Uchwałą nr 2 Zarządu SKEF z dnia 4 stycznia 2018 roku.) 
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