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Regulamin Promocji   

„Konto Młodzieżowe z nagrodami"  

 

I. Organizator i czas trwania Promocji 

1. Organizatorem Promocji „Konto Młodzieżowe z nagrodami" jest Bank Spółdzielczy w Więcborku 

z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 21, KRS nr 0000029686, NIP 558-000-13-77, 

Regon: 000495177, zwany dalej “Bankiem”. 

2. Promocja trwa od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r., przy czym Konto młodzieżowe  

z nagrodami, o którym mowa w dziale II, można zakładać w okresie od 01.09.2022 r. do 

31.10.2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu trwania promocji, w tym 

okresu, w którym mogą był zakładane rachunki objęte promocją. 

II. Ogólne warunki Promocji 

1. Promocja organizowana jest na obszarze działania Banku określonego w Statucie Banku 

udostępnionym na stronie internetowej Banku www.bswiecbork.pl na podstawie niniejszego 

Regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które w dniu założenia rachunku promocyjnego 

mają ukończone 18 lat oraz nie mają ukończonych 30 lat („Uczestnik”). 

3. Nagroda I i/lub II stopnia może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Promocji.  

III.  Warunki uczestnictwa w Promocji i zasady Promocji 

1. Uczestnik może przystąpić do Promocji wyłącznie jeden raz. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału: członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, 

pracownicy Organizatora, ich małżonkowie i dzieci oraz osoby, które w okresie od 01.09.2021 r. 

do 31.08.2022 r. były właścicielami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (dowolnego 

rodzaju) w Banku Spółdzielczym w Więcborku. 

3. W Promocji może brać udział wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca warunek o którym mowa  

w dziale II ust. 2, która w okresie od 01.09.2022 r. do 31.10.2022:   

1) otworzy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy młodzieżowy będący w ofercie Banku; 

2) poda aktywny adres e-mail oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie adresu e-mail do celów 

marketingowych oraz do przesyłania informacji o zmianach regulaminowych; 

3) podpisze oświadczenie o przystąpieniu do Promocji (Załącznik nr 1). 

4. W przypadku założenia rachunku wspólnego w Promocji może wziąć udział tylko jeden 

z posiadaczy rachunku. 

5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3, Uczestnik uzyskuje prawo do 

nagrody I stopnia. 

6. Uczestnik uzyskuje prawo do nagrody II stopnia w przypadku, gdy w okresie 60 dni od otworzenia 

rachunku, o którym mowa w ust. 3: 

1) nie złoży dyspozycji wypowiedzenia umowy rachunku oraz umowa nie zostanie 

wypowiedziana przez Bank; 

2) nie odwoła zgód, o których mowa w ust. 3 pkt 2; 
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3) na rachunku nie powstanie niedopuszczalne saldo ujemne; 

4) zainstaluje na własnym urządzeniu aplikację mobilną Banku oraz wykona minimum trzy 

transakcje bezgotówkowe z użyciem usługi BLIK (przelew na telefon, płatność w Internecie, 

płatność w sklepach stacjonarnych); 

5) złoży wniosek o wydanie karty płatniczej oraz wykona przy jej wykorzystaniu minimum trzy 

transakcje bezgotówkowe (płatność w Internecie, płatność w sklepach stacjonarnych). 

IV. Rozstrzygnięcie Promocji i przyznanie nagród 

1. Nagrodami w Promocji są: 

1) Nagroda I stopnia: 

Nerka sportowa oraz zestaw gadżetów z logo BS WIĘCBORK o łącznej wartości ok. 20 zł 

netto. 

2) Nagrody II stopnia (do wyboru przez Uczestnika Promocji): 

• Powerbank o wartości ok 70 zł netto/szt., 

• Słuchawki bezprzewodowe o wartości ok 70 zł netto/szt.,  

• Głośnik bezprzewodowy o wartości ok 70 zł netto/szt. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty. Z przyczyn 

organizacyjnych, w szczególności problemów z realizacją nagród, Bank zastrzega sobie prawo do 

zmiany nagrody na nagrodę równoważną o podobnej wartości. 

3. Uczestnikowi, poza wyborem rodzaju nagrody II stopnia, nie przysługuje prawo do wyboru 

szczególnych właściwości nagród (takich jak kolor, marka itp.). 

4. Uczestnik Promocji nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagród na osoby trzecie. 

5. Nagrodę I stopnia Uczestnik otrzymuje w placówce Banku, w której założył rachunek promocyjny, 

niezwłocznie po spełnieniu warunków, o których mowa w dziale III ust. 3.  

W przypadku chwilowej niedostępności nagród w placówce nagrody będą możliwe do odbioru  

w terminie, o którym Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Banku. 

6. Po spełnieniu warunków określonych w dziale III ust. 6 Uczestnik Promocji zostanie 

poinformowany telefonicznie przez pracownika Banku o uzyskaniu prawa do nagrody oraz 

możliwości jej odbioru. Odbiór nagrody będzie możliwy w placówce Banku, w której został 

założony rachunek promocyjny. 

7. Przy odbiorze nagrody Uczestnik jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego 

tożsamość. Odbiór nagród musi nastąpić do dnia 31.03.2023 r. W przypadku nieodebrania nagród 

w podanym terminie, Uczestnik traci do nich prawo. 

8. Rynkowa wartość nagród, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach Promocji, jednorazowo nie 

przekroczy równowartości 100 zł (słownie: sto złotych). Nagrody w Promocji są zwolnione  

z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 

26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1128   

z późn. zm.). 

V. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Bank Spółdzielczy w Więcborku, 

Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Informacja odnośnie przetwarzania danych 

osobowych dostępna jest na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. 

2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym 

Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Promocji. 
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3. Reklamacja dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora – 

Banku Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Reklamacja 

zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 20 dni od jej otrzymania.  

4. Informacje o zasadach zakładania oraz prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych 

zawarte są „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla 

klientów indywidualnych” dostępnym w placówkach Banku. 

5. Informacje o prowizjach i opłatach związanych z prowadzeniem rachunków bankowych zawarte są 

w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Więcborku” 

dostępnej na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 



 

4 
 

załącznik nr 1  

do Regulaminu Promocji  

„Konto Młodzieżowe z nagrodami” 

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

……………………………………………………..………. 

Numer telefonu:  

……………………………………………………..………. 

 

Oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji i akceptuję jego treść. 

W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w dziale III ust. 6. uprawniających do nagrody II 

stopnia, wybieram: 

☐ powerbank   

☐ słuchawki bezprzewodowe 

☐ głośnik bezprzewodowy 

 

Przyjmuję do wiadomości, że Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na 

inne produkty.  

Z przyczyn organizacyjnych, w szczególności problemów z realizacją nagród, Bank zastrzega sobie 

prawo do zmiany nagrody na nagrodę równoważną o podobnej wartości. 

 

 

 

…………………………………..                                 ………………………………………… 

(miejscowość, data)      (podpis Uczestnika) 

 

 


