REGULAMIN KONKURSU
„LIDER UBANKOWIENIA”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Lider ubankowienia” i jest zwany dalej
„Konkursem".
2. Konkurs jest organizowany w związku z zawarciem w dniu 5 października 2017 r.
Porozumienia, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka
Akcyjna, SGB-Bank Spółka Akcyjna oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, którego
celem jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS bezgotówkowych form pobierania
świadczeń.
3. Organizatorami Konkursu są:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5
posiadającym NIP: 5213017228, Regon: 000017756,
oraz
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, z siedzibą przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 6,
lok. 22 i 23, 00-621 Warszawa wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000127435, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającym NIP 525-15-35-221,
zwani dalej łącznie „Organizatorami”.
4. Celem Konkursu jest promowanie przez banki spółdzielcze bezgotówkowych form pobierania
świadczeń wśród świadczeniobiorców ZUS oraz otwarcie jak największej liczby rachunków
bankowych „Wygodne konto dla klientów ZUS” w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca
2019 r.
5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu
spoczywa na Organizatorach.
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§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być banki spółdzielcze oraz banki zrzeszające w rozumieniu ustawy z
dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających (Dz.U. z 2016 r. poz. 1826).
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie „Zgłoszenia udziału w Konkursie”,
zwanym dalej „Zgłoszeniem”, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz dostarczenie go
do KZBS:
a) listownie na adres korespondencyjny KZBS wskazany w Regulaminie,
b) faxem na numer: 22 875 30 40,
c) za pośrednictwem poczty email na adres: t.szymanski@kzbs.org,
d) bezpośrednio do siedziby KZBS wskazanej w Regulaminie.
3. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
a) dane nt. ilości otwartych rachunków „Wygodne konto dla klientów ZUS” w okresie
od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.,
b) zestawienie

zrealizowanych

działań

informacyjno-edukacyjnych,

promujących

bezgotówkowe formy pobierania świadczeń.
4. Ostatecznym terminem doręczenia Zgłoszenia jest 15 maja 2019 roku (w przypadku wysyłki
drogą korespondencyjną pod uwagę brana jest data stempla pocztowego).
5. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania, przy czym zadeklarowanie
przystąpienia do Konkursu, w terminie do 31 października 2018 r.

na adres

t.szymanski@kzbs.org będzie honorowane dodatkowymi, 5 punktami w ramach oceny
punktowej przyznawanej przez Jury.
6. Niezależnie od zadeklarowania przystąpienia do Konkursu Bank, który chce wziąć w nim udział
powinien wypełnić i przekazać Zgłoszenie, zgodnie z zapisami § 2 ust. 2-4.
7. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie zobowiązany jest do podawania rzetelnych i prawdziwych
danych.

§3
Sposób ustalania wyników Konkursu
1.

Banki są klasyfikowane na podstawie danych udostępnionych w Zgłoszeniach - zgodnie z § 2 ust.
3.

2.

I miejsce w Konkursie otrzymuje bank, któremu przyznano największą liczbę punktów za liczbę
otwartych rachunków, przy czym 1 rachunek oznacza 1 punkt, miejsca II i III są przyznawane
bankom, które uzyskały kolejne dwa najlepsze wyniki.
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3.

W przypadku jeżeli dwa lub więcej banki osiągną taką samą liczbę otwartych rachunków
rozstrzygnięcia dokona Jury Konkursu na podstawie punktów przyznanych za ocenę działalności
edukacyjno-informacyjnej przedstawionej w przesłanym przez bank Zgłoszeniu.

4.

Organizatorzy ustalają następujące minimalne ilości otwartych rachunków „Wygodne konto dla
klientów ZUS”:
a) I miejsce: min. 120 rachunków,
b) II miejsce: min. 90 rachunków,
c) III miejsce: min. 60 rachunków.

§4
Nagrody
1. W Konkursie wyłaniany jest jeden Bank, któremu przyznane jest I miejsce i tytuł zwycięzcy
Konkursu oraz dwa Banki, którym przyznane są odpowiednio II i III miejsce.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) ufundowane przez ZUS: dyplom i statuetka Lider ubankowienia oraz upominki dla
miejsc I-III,
b) ufundowane przez KZBS: vouchery na szkolenia KZBS do wykorzystania przez rok od
rozstrzygnięcia Konkursu, darmowa, roczna prenumerata magazynu „Głos Banków
Spółdzielczych”, promocja i rozpowszechnienie informacji o zwycięzcach i
wyróżnionych w kanałach komunikacji KZBS.
3.

Nagrodą za I miejsce jest dyplom i okolicznościowa statuetka „Złoty Lider ubankowienia” oraz
3 vouchery na szkolenia KZBS do wykorzystania przez rok od rozstrzygnięcia Konkursu,
darmowa, roczna prenumerata magazynu „Głos Banków Spółdzielczych” oraz promocja
i rozpowszechnienie informacji o zwycięzcach i wyróżnionych w kanałach komunikacji KZBS.

4.

Nagrodą za II miejsce jest dyplom i okolicznościowa statuetka „Srebrny Lider ubankowienia”
oraz 2 vouchery na szkolenia KZBS do wykorzystania przez rok od rozstrzygnięcia Konkursu,
darmowa, roczna prenumerata magazynu „Głos Banków Spółdzielczych” oraz promocja
i rozpowszechnienie informacji o zwycięzcach i wyróżnionych w kanałach komunikacji KZBS.

5.

Nagrodą za III miejsce jest dyplom i okolicznościowa statuetka „Brązowy Lider ubankowienia”
oraz 1 voucher na szkolenie KZBS do wykorzystania przez rok od rozstrzygnięcia Konkursu,
darmowa, roczna prenumerata magazynu „Głos Banków Spółdzielczych” oraz promocja
i rozpowszechnienie informacji o zwycięzcach i wyróżnionych w kanałach komunikacji KZBS.

6.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygnięcia Konkursu wyłącznie poprzez przyznanie
wyróżnień w sytuacji, gdy minimalne ilości otwartych rachunków wskazane w par. 4 ust. 4 nie
zostaną osiągnięte.
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7.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień za jakość
prowadzonych działań edukacyjnych oraz współpracę z lokalnymi placówkami ZUS.

8.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji Święta Spółdzielczości
Bankowej 2019 r. w Warszawie. Wyniki Konkursu zostaną także przedstawione w magazynie
„Głos Banków Spółdzielczych”, na stronie internetowej KZBS pod adresem: www.kzbs.pl oraz
w wydawnictwach ZUS i na stronie www.zus.pl.

§5
Jury Konkursu
1. W skład Jury Konkursu wchodzi 7 członków, tj.
a) przedstawiciele ZUS – 4 osoby, w tym Przewodniczący i Sekretarz Jury;
b) przedstawiciele KZBS – 3 osoby, w tym Wiceprzewodniczący Jury.
2. Do podstawowych obowiązków Jury należy wybór zwycięzców Konkursu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad
fair play w Konkursie.
2. Przesłanie do KZBS wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia oraz dane Uczestników są przechowywane przez Organizatorów Konkursu przez dwa
lata od zakończenia roku, w którym Konkurs miał miejsce.
4. Dane zawarte w Zgłoszeniach zostaną wykorzystane wyłącznie do celów określonych niniejszym
Regulaminem.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie KZBS oraz na stronie internetowej
www.kzbs.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

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 15 maja 2019 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
„LIDER UBANKOWIENIA”
Nazwa Banku Spółdzielczego

…………………………………………………………

Ulica, Kod, Miejscowość

…………………………………………………………

Telefon, Fax

…………………………………………………………

E-mail

…………………………………………………………

Prezes Zarządu

…………………………………………………………

Data zgłoszenia

………………………………………………………..

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1. Dane nt. ilości otwartych rachunków „Wygodne konto dla klientów ZUS” w okresie
od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zestawienie zrealizowanych działań informacyjno-edukacyjnych, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 1
Okres

Ilość otwartych kont

01.04.2018 – 30.06.2018
01.07.2018 – 30.09.2018
01.10.2018 – 31.12.2018
01.01.2019 – 31.03.2019
Łącznie

Sporządził:

Zatwierdził:
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Tabela nr 2
Szacowana ilość osób
Lp.

1.

Zrealizowane działania edukacyjno-informacyjne

Okres, w którym było

nt. ubankowienia i obrotu bezgotówkowego

realizowane działanie było działanie

Działania lokalne

2.

Działania direct- marketingowe

3.

Działania PR-owe

4.

Kampanie informacyjne

5.

Inne

Punkty za zgłoszenie udziału w Konkursie do 31.10.2018 r. (5 pkt.)

Suma pkt. (max 30 pkt.)
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do których adresowane

Placówka ZUS właściwa dla
miejsca prowadzonych
działań

Punktacja
od 1 do 5 pkt.
za każdą z kategorii
(wypełnia Jury)

