REGULAMIN XVII EDYCJI KONKURSU
„BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem i pomysłodawcą 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 promowanie i wyróżnienie banków spółdzielczych, zwanych dalej
„Uczestnikami”, wykazujących się zaangażowaniem społecznym i wspieraniem inicjatyw
społeczności lokalnych.
4. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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 banki spółdzielcze 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), będące członkami Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych.
2. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Zgłoszenia udziału w XVII Edycji
Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, zwanym dalej „Zgłoszeniem”,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz dostarczenie go Organizatorowi.
3. Uczestnik może doręczyć Organizatorowi wypełnione Zgłoszenie 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 email na adres: t.szymanski@kzbs.org;
d) bezpośrednio w siedzibie Organizatora wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
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4. Uczestnik wypełniając Zgłoszenie zobowiązany jest do podawania rzetelnych i prawdziwych
danych.
5. Sposób ustalania wyników Konkursu:
a) Do ustalenia punktacji w poszczególnych kryteriach oceny, brane są pod uwagę dane
wyłącznie dla tych Banków, których dane zostały przez Bank udostępnione.
b) W przypadku braku danych niezbędnych do obliczenia punktacji dla danego kryterium oceny,
wartość tego kryterium dla Banku wynosi 0.
c) Banki są klasyfikowane wg liczby punktów przez nie uzyskanych na podstawie danych
udostępnionych w Zgłoszeniach oraz oceny Jury.
6. Ostatecznym terminem doręczenia Zgłoszenia jest 25 maja 2018 roku (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.
§4
Laureaci
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. Nagrodą za I miejsce jest okolicznościowa statuetka oraz Złoty Znak „Bank Spółdzielczy służący
społeczności lokalnej”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
w formie grafiki, wraz z prawem do jej nieograniczonego użytkowania na okres jednego roku od
dnia rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w
elektronicznych kanałach komunikacji.
3. Nagrodą za II i III miejsce są okolicznościowe statuetki oraz odpowiednio Srebrny Znak „Bank
Spółdzielczy służący społeczności lokalnej” oraz Brązowy Znak „Bank Spółdzielczy służący
społeczności lokalnej”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
w formie grafik, 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.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji Święta Spółdzielczości
Bankowej, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie. Wyniki Konkursu zostaną także
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przedstawione w magazynie „Głos Banków Spółdzielczych” oraz na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.kzbs.pl.
5. Uczestnicy Konkursu, którym przyznano znak „Bank spółdzielczy służący społeczności lokalnej”
mogą ponownie ubiegać się o jego otrzymanie w następnych latach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego przyznania wyróżnień, które będą wręczane
w formie dedykowanych grawertonów.
§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad
fair play w Konkursie.
2. Przesłanie do Organizatora wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia oraz dane Uczestników są przechowywane przez Organizatora 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 Organizatora 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 25 maja 2018 r.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XVII EDYCJI KONKURSU
„Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”
Nazwa Banku Spółdzielczego

…………………………………………………………

Ulica, Kod, Miejscowość

…………………………………………………………

Telefon, Fax

…………………………………………………………

E-mail

…………………………………………………………

Prezes Zarządu

…………………………………………………………
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

1. Zestawienie inicjatyw społecznych (darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty,
organizowane lub współorganizowane wydarzenia lokalne, etc.) – zgodnie z tabelą
w Załączniku do Zgłoszenia.
2. Dane zawarte w poniższej tabeli wg stanu na 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.:
Lp.

Informacje

1.

Liczba Członków Banku w 2016 r.

2.

Liczba Członków Banku w 2017 r.

3.

Liczba klientów Banku w 2017 r.
Liczba inicjatyw (darowizn, sponsoring,
stypendia, patronaty, organizowane lub
współorganizowane wydarzenia lokalne,
etc.) w 2016 r.
Liczba inicjatyw (darowizn, sponsoring,
stypendia, patronaty, organizowane lub
współorganizowane wydarzenia lokalne,
etc.) w 2017 r.

4.

5.

6.

Wartość darowizn w 2016 r. (w zł)

7.

Wartość darowizn w 2017 r. (w zł)

8.

Zysk brutto w 2017 r. (w zł)
Czy Bank współpracował w 2017 roku
ze Szkolną Kasą Oszczędnościową?1

9.

Dane Banku

Uwagi

TAK / NIE

W przypadku odpowiedź „TAK”, w Kolumnie „Uwagi” prosimy podać dokładną liczbę SKO
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Sporządził:

Zatwierdził:
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lp.
I.
1.
…
II.
1.
…
III.
1.
…
IV.
1.
…
V.
1.
…
VI.
1.
…
VII.
1.
…
VIII.
1.
…
IX.
1.
…
X.
1.
…

Inicjatywy społeczne (darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty, organizowane lub
współorganizowane wydarzenia lokalne, etc.) w 2017 r.
Fundacje i stowarzyszenia

Kwota

Uwagi

Organizacje społeczne (koła, OSP)
Placówki oświatowe
Działalność kulturalna, ośrodki sportowe
Organizacja lub współorganizacja wydarzeń lokalnych

Kult religijny
Samorządy

Osoby fizyczne

SKO

Inne

SUMA:
Załącznik do Zgłoszenia
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
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