
 

 

ESBANK Bank Spółdzielczy – Regulamin Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności w roku szkolnym 2016/2017 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdział 1. 

Organizator konkursu 

 

§ 1. 

Organizatorem Konkursu dla Szkolnych Kas 

Oszczędności w roku szkolnym 2016/2017 jest 

ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą 

w Radomsku /adres: 97-500 Radomsko, 

ul. Tysiąclecia nr 4/, wpisany przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do 

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym za nr 0000145114, zwany dalej 

Bankiem. 

 

Rozdział 2. 

Cel i czas trwania Konkursu 

 

§ 2. 

1. Celem Konkursu jest propagowanie wśród 

dzieci i młodzieży systematycznego 

i świadomego oszczędzania, a zwłaszcza: 

1) szerzenie wiedzy związanej 

z systematycznym oszczędzaniem, 

2) edukacja młodzieży związana z wiedzą 

dotyczącą działalności Banku i produktów 

bankowych, 

3) przygotowanie do korzystania z usług 

bankowych, 

4) wzmacnianie relacji pomiędzy 

środowiskiem szkolnym, lokalną 

społecznością oraz Bankiem, 

5) promocja Banku wśród społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

 

§ 3. 

1. Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności 

(SKO) w roku szkolnym 2016/2017 składa 

się z dwóch etapów i obejmuje: 

1) Etap I od 17 października 2016 do 12 

czerwca 2017 roku, 

2) Etap II odbędzie się w dniu 12 czerwca 

2017 roku. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 

wypełnienie Sprawozdania z działalności 

SKO, sporządzanego przez Opiekuna SKO 

i przekazanie go do Banku – w terminie do 

dnia 26 maja 2017 roku. Wzór 

sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

 

 

Rozdział 3. 

Zgłoszenie, zasady punktacji, 

podsumowanie oraz nagrody - Etap I 

Konkursu 

 

§ 4. 

W Etapie I Konkursu mogą brać udział SKO ze 

szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu 

działania Banku, działające pod patronatem 

Banku i posiadające w nim rachunek Szkolnej 

Kasy Oszczędności. 

 

§ 5. 

W Etapie I Konkursu organizator wyznaczył 

dwie kategorie konkursowe w zależności od 

ilości uczniów w danej szkole: 

1) Kategoria I: szkoły posiadające do 150 

uczniów włącznie, 

2) Kategoria II: szkoły posiadające powyżej 

150 uczniów. 

 

§ 6. 

1. Ocenie podlegają następujące wyniki 

działalności SKO: 

1) Liczba Członków SKO w stosunku do 

liczby uczniów całej szkoły – za każdy 1% 

Członków SKO w stosunku do liczby 

uczniów w całej szkole – 0,2 pkt, max. 20 

pkt, 

2) Wartość zgromadzonych środków (suma 

zebrana na zbiorczym rachunku SKO, 

średnia wysokość wkładu przypadająca 

na jednego Członka SKO) – max. 10 pkt, 

3) Udokumentowana organizacja quizów, 

konkursów i imprez promujących 

oszczędzanie oraz produkty bankowe – 

max. 10 pkt, 

4) Udokumentowana organizacja 

międzyklasowego współzawodnictwa o 

zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie 

działalności SKO – max. 15 pkt, 

5) Organizacja spotkania z pracownikiem 

Banku/wizyty w Banku – max. 10 pkt, 

6) Prowadzenie kroniki z działalności SKO / 

strony www lub bloga promującego 

działalność SKO – max. 10 pkt. 

 

§ 7. 

Zwycięzców Etapu I Konkursu wyłoni Komisja 

wewnętrzna, powołana przez Bank, składająca 

się z trzech pracowników Banku. 

 

§ 8. 

1. W pierwszej kolejności Komisja dokona 

podziału Sprawozdań na dwie kategorie 

zgodnie z zapisami §5. Podział szkół 

zostanie zaewidencjonowany na 

specjalnym Arkuszu stanowiącym załącznik 

nr 2a do niniejszego Regulaminu. 

2. Następnie Komisja w każdej kategorii oceni 

Sprawozdania z działalności SKO i przyzna 

punkty zgodnie z § 6. Ocena każdej szkoły 

prowadzona będzie na Arkuszu 

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

Oceny zostaną dokonane do dnia 2 

czerwca 2017 roku. 

3. W przypadku takiej samej liczby punktów 

osiągniętych przez poszczególne szkoły 

o przyznaniu nagród i liście nagrodzonych 

decyduje Komisja wewnętrzna kierując się 

celami Konkursu opisanymi w §2 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wyniki prac Komisji zostaną zatwierdzone 

przez Bank do dnia 2 czerwca 2017 roku. 

5. Przekazanie nagród dla zwycięskich szkół 

odbędzie się w terminie do 12 czerwca 

2017 roku.  

 

§ 9. 

1. W Etapie I Konkursu nagrodzone zostaną 

po dwie szkoły w każdej kategorii, które 

uzyskają najwyższą ilość punktów. 

2. Łączna pula nagród w I Etapie Konkursu 

wynosi 1 000 zł. 

3. Nagrodzone w Etapie I konkursu szkoły 

otrzymają: 

1) Za zdobycie I miejsca w danej Kategorii – 

bon upominkowy do ogólnopolskiej sieci 

księgarni o wartości 300,00 zł /słownie: 

trzysta złotych/ z przeznaczeniem na 

nagrody książkowe dla Członków SKO 

w szkole. Łącznie przewidziane są dwie 

nagrody I stopnia, jedna za zajęcie I 

miejsca w Kategorii I oraz jedna za 

zajęcie I miejsca w Kategorii II - o których 

mowa w § 5, 

2) Za zdobycie II miejsca w danej kategorii – 

bon upominkowy do ogólnopolskiej sieci 

księgarni o wartości 200,00 zł /słownie: 

dwieście złotych/ z przeznaczeniem na 

nagrody książkowe dla Członków SKO 

w szkole. Łącznie przewidziane są dwie 

nagrody II stopnia, jedna za zajęcie II 

miejsca w kategorii I oraz jedna za 
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zajęcie II miejsca w kategorii II - o których 

mowa w § 5, 

4. Bank przekaże ponadto nagrody 

indywidualne dla 3 Członków każdej SKO, 

biorącej udział w Etapie I Konkursu, który w 

okresie jego trwania dokonał największej 

ilości wpłat na swoje konto SKO.  

5. Członków SKO, którzy dokonali największej 

ilości wpłat na książeczkę SKO wskazuje 

Opiekun SKO w Sprawozdaniu, o którym 

mowa w § 3 ust. 2.  

6. Wartość nagrody indywidualnej nie 

przekroczy 30 zł. 

 

Rozdział 4. 

Zgłoszenie, zasady punktacji, nagrody - 

Etap II Konkursu 

 

§ 10. 

1. W Etapie II Konkursu mogą brać udział 

SKO ze szkół podstawowych z terenu 

działania Banku, które przystąpiły do Etapu 

I Konkursu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w Etapie II 

Konkursu jest zadeklarowanie chęci takiego 

udziału w miejscu do tego przeznaczonym 

na Sprawozdaniu, o którym mowa w § 3 

ust. 2. Dodatkowym wymogiem jest 

złożenie wraz ze Sprawozdaniem pracy 

konkursowej wykonanej przez Członków 

SKO nt. „Oszczędzania w przyszłości”. 

Sposób wykonania prac dowolny. 

3. W Etapie II Konkursu może wziąć udział 

minimalnie 3 maksymalnie 5 szkół. 

4. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 

szkół, Etap II Konkursu zostanie odwołany. 

5. W przypadku zadeklarowania chęci udziału 

w Etapie II Konkursu więcej niż 5 szkół, na 

podstawie złożonych prac Konkursowych 

Komisja kierując się celami konkursu 

opisanymi w §2 wyłoni 5 szkół, które 

zostaną zaproszone do udziału w Etapie II 

konkursu. 

6. Etap II Konkursu dla SKO polega na 

rywalizacji międzyszkolnej na temat 

podstawowej wiedzy ekonomicznej. 

7. W Etapie II Konkursu Szkoła uczestniczy 

poprzez oddelegowanie trzech uczniów 

z klas 4, 5 szkoły podstawowej (zwanych 

dalej Drużyną) Członków SKO, którzy będą 

reprezentować Szkołę podczas 

współzawodnictwa. 

8. Etap II Konkursu dla SKO przeprowadzony 

zostanie w dniu 12 czerwca 2017 roku o 

godz. 10:00 w siedzibie ESBANKU Banku 

Spółdzielczego pod adresem Radomsko ul. 

Tysiąclecia 4. 

9. Opiekun SKO wraz z Drużyną uczniów ma 

obowiązek zgłosić się w miejscu 

przeprowadzenia Etapu II Konkursu min. 15 

minut przed wyznaczonym czasem. 

 

§ 11. 

1. Miejsca w Sali przeprowadzania Etapu II 

Konkursu posiadają numerację od 1 do 5. 

2. Miejsca wybierane są z chwilą rozpoczęcia 

Etapu II Konkursu poprzez wybór piłeczki z 

ukrytym wewnątrz numerem z urny. Ukryte 

numery zawierają się w przedziale od 1 do 

5. 

3. Etap II Konkursu składać się będzie 

z trzech rund pytań. 

4. Runda pierwsza składa się z 2 serii pytań.  

5. Za każdą prawidłową odpowiedź Drużyna 

otrzymuje jeden pkt. Czas na rozpoczęcie 

odpowiedzi przez Drużynę na zadane 

pytanie wynosi 60 sekund. 

6. Drużyny, odpowiadają kolejno na pytania 

począwszy od drużyny z numerem jeden. 

7. Po przeprowadzeniu 2 serii pytań Drużyny 

bez punktów nie biorą udziału w dalszym 

etapie konkursu.  

8. Jeżeli po rundzie pierwszej zostaną 3 

Drużyny lub mniej pominięta zostanie runda 

druga. 

9. Punkty uzyskane w rundzie I zostają 

przeniesione do kolejnej rundy.  

10. Jako pierwsza w rundzie drugiej odpowiada 

Drużyna zasiadająca przy stoliku 

z najniższym numerem. Jeżeli Drużyna nie 

udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane 

pytanie, w takiej sytuacji na kolejne pytanie 

odpowiada Drużyna z kolejnym najniższym 

numerem. Jeżeli Drużyna udzieli poprawnej 

odpowiedzi na pytanie otrzymuje punkt i 

wskazuje kolejną Drużynę do odpowiedzi. 

Jeżeli zaś wskazana Drużyna nie udzieli 

poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie 

nie otrzymuje punktu, a Drużyna 

wskazująca ma prawo ponownego wyboru 

Drużyny do odpowiedzi.  

11. Runda druga trwa do momentu wyłonienia 

trzech drużyn, które uzyskają 5 punktów.  

12. W momencie, gdy Drużyna uzyska 5 pkt. 

zostaje zakwalifikowana do rundy trzeciej 

i tym samym nie może być już wskazywana 

przez pozostałe Drużyny do odpowiedzi.  

13. Runda trzecia składać się będzie z 5 serii 

pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź 

Drużyna otrzymuje jeden punkt.  Czas na 

udzielenie odpowiedzi wynosi 30 sekund. 

14. Jako pierwsza w rundzie trzeciej odpowiada 

Drużyna z niższym numerem stolika.   

15. Zwycięzcą Etapu II Konkursu zostanie 

drużyna, która w rundzie trzeciej zdobędzie 

największą ilość punktów. 

16. Jeżeli po przeprowadzeniu serii pięciu 

pytań dwie lub trzy Drużyny będą posiadały 

taką samą największą ilość punktów 

przeprowadzona zostanie dogrywka. 

17. Dogrywka polegać będzie na 

przeprowadzeniu serii 2 pytań 

z zastrzeżeniem, że pierwsze z pytań 

będzie łatwiejsze, za które drużyna będzie 

mogła uzyskać 1 pkt. drugie natomiast 

trudniejsze, za które drużyna będzie mogła 

zdobyć 2 pkt. 

18. Jako pierwsza w dogrywce odpowiada 

Drużyna z niższym numerem stolika. 

19. Jeżeli pierwsza dogrywka nie wyłoni 

zwycięzcy, przeprowadzona zostanie 

kolejna dogrywka na takich samych 

zasadach jak dogrywka pierwsza. 

20. Dogrywki przeprowadzane będą do 

momentu wyłonienia zwycięzcy. 

 

§ 12. 

1. W Etapie II Konkursu zwycięską Drużyna 

zostanie ta, która zdobędzie największą 

ilość punktów. 

2. Łączna pula nagród w Etapie II Konkursu 

wynosi 600 zł. 

3. Drużyny biorące udział w trzeciej rundzie 

otrzymują: 

1) Zwycięska Drużyna otrzyma puchar 

Mistrza Wiedzy o SKO oraz bon 

upominkowy do ogólnopolskiej sieci 

księgarni o wartości 400 zł / słownie 

czterysta złotych/ z przeznaczeniem na 

nagrody dla Członków SKO w szkole. 

2) Pozostałe Drużyny biorące udział w 

rundzie trzeciej Etapu II Konkursu 

otrzymają bony do ogólnopolskiej sieci 

księgarni o wartości 100 zł /słownie sto 

złotych/ z przeznaczeniem na nagrody 

dla Członków SKO w szkole. W Etapie II 

Konkursu przewidziano dwie 

równorzędne nagrody po 100 zł każda.  

4. Nagrody w Etapie II Konkursu zostaną 

przekazane bezpośrednio po wyłonieniu 

zwycięskich szkół. 

 

Rozdział 5. 

Reklamacje 

 

§13. 

1. Reklamacje należy zgłaszać Bankowi 

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty 

podsumowania Konkursu, na wskazany w 

§1 adres Banku. Na kopercie należy 

umieścić adnotację „Konkurs SKO”. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja wewnętrzna 

w ciągu 14 dni od dnia wpływu reklamacji. 

Składający reklamacje zostają 

powiadomieni o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji niezwłocznie po podjęciu decyzji 

w sprawie. 

3. Roszczenia w sprawie konkursu 

przedawniają się z upływem 14 dni od 

ogłoszenia wyników lub w przypadku 

zgłoszenia reklamacji z upływem 14 dni od 

dnia zakończenia procedury reklamacyjnej. 

 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

 

§14. 

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest 

ESBANK Bank Spółdzielczy. 

2. Regulamin Konkursu wchodzi w życie 

z dniem 17 października 2016 roku. 


