
 
 

REGULAMIN 

Konkursu „Moja przygoda z Bankiem Handlowym” 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Moja przygoda z Bankiem Handlowym”. 

2. Organizatorem Konkursu „Moja przygoda z Bankiem Handlowym”  jest Fundacja Bankowa im. 

Leopolda Kronenberga, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa. 

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1)   „Regulamin” – niniejszy dokument; 

2)   „Organizator” lub „Fundacja” – Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, z siedzibą  

w Warszawie adres: ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa; 

3)   „Konkurs” – Konkurs „Moja przygoda z Bankiem Handlowym” organizowany przez Fundację na 

zasadach określonych w Regulaminie; 

4)  „Uczestnik Konkursu” – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej spełniającą 

wymagania z §2 Regulaminu; 

5)   Pojęcia zdefiniowane w pkt. 1-4 pisane będą w treści Regulaminu wielką literą. 

4. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Konkurs jest realizowany od dnia 30.10.2015 r. od godz. 0.00 i trwad będzie do dnia 31.01.2016 r. 

do godz. 23:59. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19.02.2016 r. 

7. Organizator zapewnia sobie możliwośd przesunięcia terminów określonych w pkt. 5 i 6. 

8. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o historii Banku Handlowego w Warszawie S.A. i jej 

popularyzacja. 

9. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej Fundacji. 

10. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu. Reguluje zasady i warunki 

uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

 

§ 2 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Uczestnikiem konkursu może byd osoba, która była zatrudniona w Banku Handlowym  

w Warszawie S.A. co najmniej 2 lata. 

2. Zadaniem uczestników jest przesłanie pracy w formie pamiętnika, wspomnieo lub dziennika, która 

opisywałaby wydarzenia i doświadczenia z okresu pracy w Banku Handlowym  

w Warszawie S.A. 

3. Przesłane na konkurs prace muszą byd dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi. 

4. Prace zgłoszone na konkurs muszą byd opatrzone metryczką z danymi: imię i nazwisko, adres, 

numer telefonu. 

5. Każdy uczestnik może do konkursu zgłosid tylko jedną pracę konkursową. 

6. Praca musi liczyd minimum 1 zapisanych stron formatu A4. 

7. Do pracy może byd dołączonych do 5 fotografii związanych z opisywaną tematyką, które będą 

dodatkowym atutem. Dołączone fotografie stają się integralną częścią pracy. 

8. Oryginały nadesłanych fotografii zostaną zwrócone uczestnikom konkursu po jego zakooczeniu. 



 
9. Przez przystąpienie do konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi 

utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 ze zm.), tj. stanowi przejaw działalności 

twórczej autora o indywidualnym charakterze. Uczestnik konkursu oświadcza tym samym, że 

przysługują mu wszelkie, wyłączne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez 

niego do Konkursu pracy oraz że zgłoszona do konkursu praca nie naruszają w żaden sposób 

jakichkolwiek praw bądź dóbr osób trzecich. Uczestnik konkursu może nimi dysponowad oraz 

rozporządzad, w tym w szczególności przenieśd autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, 

w zakresie określonym niniejszym Regulaminem  

i następnie podpisaną z Organizatorem konkursu umową. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia 

przez Uczestnika praw osób trzecich, skierowane zostanie roszczenie  

do Organizatora konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora konkursu  

z odpowiedzialności oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Organizatora 

konkursu, w tym kosztów obsługi prawnej. 

10. Prace konkursowe mogą byd nadsyłane do dnia 31.01.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres pocztowy: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, ul. Traugutta 7/9, 00-067 

Warszawa, bądź drogą e-mailową na adres: wolontariat@kronenberg.org.pl 

11. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania pracy 

konkursowej. 

12. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

13. Przystępując do konkursu – tj. przesyłając swoją pracę Uczestnik konkursu oświadcza,  

że akceptuje niniejszy Regulamin w całości. Uczestnik konkursu zobowiązuje się tym samym  

do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do wzięcia udziału w konkursie. 

14. W konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora konkursu, członkowie jury,  

a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. 

 

§ 3 

Tryb oceny prac i przyznawania nagród 

 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja Konkursowa wyłoni 

3 zwycięzców, kierując się przy wyborze własnym uznaniem, a także m.in. kryteriami: 

- oryginalnośd  

- pomysłowośd 

- ciekawa historia 

- ciekawe załączniki 

- styl 

W drugim etapie prac komisji konkursowej, z 3 zwycięzców zostanie wyłonione: I miejsce,  

II miejsce i III miejsce. 

Decyzje komisji konkursowej o wyborze zwycięzców zapadną większością głosów.   

2. Warunkiem nabycia prawa do nagrody przyznanej autorowi zwycięskiej pracy jest  łączne spełnienie 

przesłanek, o których mowa w § 2, oraz podpisanie z Organizatorem konkursu umowy o 

przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach wymienionych w pkt. 11  



 
i zasadach określonych przez Organizatora konkursu nie później niż 14 dnia od dnia ogłoszenia 

wyników. 

3. Nagrodą główną w konkursie za zajęcie pierwszego miejsca jest 1.500 złotych. 

4. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest 1.000 złotych. 

5. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest 500 złotych. 

6. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają od Organizatora dyplomy oraz upominki w postaci książek 

autorstwa Andrzeja Żora „Kronenberg. Dzieje fortuny.” 

7. Do nagród wymienionych w pkt. 3, 4 Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną  

o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanej 

Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej, wyliczonej według poniższego wzoru: 

CP = CR/9, gdzie: 

CP – wartośd dodatkowej nagrody pieniężnej (ulega zaokrągleniu do pełnych złotych) 

CR – rzeczywista wartośd części niepieniężnej nagrody. 

8. Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 

roku poz. 361, z późn. zm.). Od wydanej w Konkursie nagrody przekraczającej kwotę 760,00 zł, 

Organizator pobierze i przekaże do organu podatkowego 10% podatek od nagród zgodnie z 

przepisami art. 30 powołanej wyżej ustawy. 

Nagrody do kwoty 760 zł korzystad będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

9. Podatek od nagród zostanie pobrany przez Organizatora z dodatkowej nagrody pieniężnej. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych. 

11. Organizator nabywa z chwilą przesłania prac konkursowych własnośd egzemplarzy prac oraz prawa 

autorskie majątkowe do tych prac na następujących polach eksploatacji: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera, 

b. utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również wytwarzanie techniką 

cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, 

intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line); 

c. wprowadzania wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami; 

d. publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie  

i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych Banku Handlowego  

w Warszawie S.A. oraz Fundacji, powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, 

multimedialnych i innych); 

e. wykorzystywanie utworu (w całości lub/i fragmencie) w celach informacyjno-edukacyjnych 

w ramach realizacji działao statutowych Fundacji.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnieo. 

13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

14. Nagrody płatne będą w terminie 14 dni od podpisania umowy o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych przelewem na rachunek bankowy autorów zwycięskich prac lub  

w wyjątkach gotówką do rąk własnych autorów, w przypadku braku posiadania konta bankowego. 



 
15. Nagroda stanowi również wynagrodzenie autorskie, które obejmuje w szczególności wynagrodzenie 

za:  

a. przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na rzecz Organizatora 

konkursu, 

b. korzystanie przez Organizatora ze wszystkich pól eksploatacji wymienionych  

w niniejszym Regulaminie i następnie umowie o przeniesienie autorskich praw 

majątkowych,  

c. udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika konkursu zezwolenia na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego, to jest na rozporządzanie i korzystanie z utworu,  

w szczególności tłumaczeo, przeróbek, adaptacji, 

d.  wprowadzanie zmian, uzupełnieo lub poprawek przez Uczestnika konkursu, 

e. sprawowanie przez Uczestnika konkursu nadzoru autorskiego. 

16. Z nagrodzonymi Organizator konkursu skontaktuje się telefonicznie. 

17. Jeżeli autor zwycięskiej pracy nie podpisze umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

najpóźniej w terminie, o którym mowa w pkt. 2, nie nabywa prawa do nagrody i nie przysługuje mu 

z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. W takiej sytuacji, Organizator konkursu według swojego 

uznania zadecyduje co do ewentualnego przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu.  

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zakooczenia Konkursu bez rozstrzygnięcia (tj. bez wskazania 

zwycięskiej pracy) bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

1. Przez przystąpienie do konkursu, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, w tym  

w szczególności, w przypadku wygrania konkursu na podanie do publicznej wiadomości, w tym na 

stronie internetowej Organizatora konkursu, imienia i nazwiska. Dane osobowe Uczestników 

konkursu przetwarzane będą przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DZ.U. z 2014 poz. 1182, z późn. zm.). 

2. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

3. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik 

konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, kontroli przetwarzania danych, w 

tym do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w konkursie. 

 

 

§5 

Postanowienia koocowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 



 
 


