
Załącznik do Uchwały nr 19/2/2015   

Zarządu Banku Spółdzielczego Duszniki 

z dnia 15.05.2015r.  

 
REGULAMIN  konkursu 

„Płać kartą i odbierz nagrodę” w  Banku Spółdzielczym Duszniki 

 

§ 1. Organizator Konkursu 

1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady prowadzenia 

konkursu „Płać kartą i odbierz nagrodę”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach,        

ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem 0000085952, NIP 787-11-41-078, REGON 000506047, 

zwany dalej „Bankiem”.  

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Celem Konkursu jest zwiększenie aktywności klientów posiadających rachunek 

oszczędnościowo – rozliczeniowy w pakiecie „Dla Młodych” w zakresie dokonywania 

transakcji kartami płatniczymi.   

5. Konkurs trwa od 01.06.2015r. do 31.08.2015r. 

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).  

§ 2. Definicje 

Występujące w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) Karta – karta płatnicza wydana przez Bank do rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowego w pakiecie „Dla Młodych” z dostępem do bankowości elektronicznej,  

2) Rachunek – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w pakiecie „Dla Młodych” z 

dostępem do bankowości elektronicznej,  

2) Klient – konsument, który jest posiadaczem Karty, na podstawie zawartej z Bankiem 

umowy,  

3) Konkurs – konkurs „Płać kartą i odbierz nagrodę”,  

4) Transakcja – transakcja dokonywana przy użyciu Karty, w punktach usługowo - 

handlowych,  

5) Uczestnik – Klient, który spełnił warunki uczestnictwa w Konkursie.  



§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Konkursem objęci są Klienci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

1)  są osobą fizyczną w wieku powyżej 13 lat i nie ukończyły 20 roku życia,  

2) w czasie trwania konkursu posiadają bądź założą Rachunek,  

3) dokonają minimum trzech transakcji  kartą płatniczą w miesiącu kalendarzowym 

objętym okresem konkursu,  

4) pozostaną Klientem co najmniej do dnia wydania nagrody,  

5) nie są pracownikami Banku, niezależnie od formy zatrudnienia.  

§ 4. Zasady Konkursu 

1. Konkurs prowadzony jest w 3 etapach zgodnych z kolejnymi miesiącami kalendarzowymi 

w okresie od 01.06.2015r. do 31.08.2015r. tj:  

1) I. etap od 1 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r.  

2) II. etap od 1 lipca 2015r. do 31 lipca 2015r.  

3) II. etap od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. 

2. W każdym etapie konkursu wyłonionych zostanie 5 Uczestników - Zwycięzców Konkursu, 

którzy wykonają największą liczbę transakcji Kartą.  

3. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik posiada taką samą liczbę transakcji, 

wówczas o pierwszeństwie i miejscu w rankingu decyduje łączna miesięczna wartość 

transakcji dokonanych Kartą w punktach handlowo-usługowych. Im większa wartość 

transakcji, tym wyższe miejsce w rankingu.  

4. W Konkursie liczone są transakcje przy użyciu Karty wykonane przez Uczestnika w 

okresie trwania danego etapu konkursu.  

5. Z Konkursu wyłączone są transakcje:  

1) w bankomatach,  

2) typu Cash Back - wypłata gotówki za pomocą Karty dokonana w terminalu 

płatniczym w punkcie handlowo-usługowym, przy jednoczesnej transakcji za pomocą 

tej samej karty,  

3) zwrócone lub sporne,  

4) trzecia i kolejne wykonane jednego dnia w tym samym punkcie handlowo-

usługowym.  

 

 

 

 



§ 5. Nagrody 

1. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.  

2. Nagrodami w Konkursie jest 15 kuponów podarunkowych o wartości 50 zł każdy, do 

wskazanej przez Organizatora pizzerii.  

3. Każdy z wyłonionych Zwycięzców otrzyma jedną nagrodę wymienioną w § 5 ust. 2. 

4. Nagrody przekazywane są w placówce Banku lub listem poleconym na wskazany Bankowi 

adres korespondencyjny.  

5. Przekazanie nagrody następuje najpóźniej do 20 dnia kalendarzowego po zakończeniu 

danego etapu Konkursu.  

6. Lista laureatów w postaci imienia oraz pierwszej litery nazwiska publikowana jest 

sukcesywnie na stronie internetowej www.bs.duszniki.sgb.pl najpóźniej do 15 dnia 

kalendarzowego po zakończeniu danego etapu Konkursu.  

§ 6. Reklamacje 

1. Reklamacje Klientów związane z Konkursem przyjmowane są przez Bank na adres 

siedziby Banku tj. Bank Spółdzielczy Duszniki, ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły lub adres 

poczty elektronicznej: sekretariat@bsduszniki.com.   

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres poczty 

elektronicznej Klienta składającego reklamację oraz opis przedmiotu reklamacji.  

3. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Klienta 

korespondencyjnie, telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.   

4. Postępowanie reklamacyjne Banku nie wyłącza roszczeń Klienta przewidzianych w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  

 § 7. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest 

Bank.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane 

przez Bank w celu przeprowadzenia Konkursu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

 

http://www.bs.duszniki.sgb.pl/
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