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Regulamin Konkursu   

„Wytypuj wynik meczu i wygraj"  

 

I. Organizator i czas trwania Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu i wygraj", zwanego dalej „Konkursem”, 

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 

“Organizatorem”. 

2. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook pod 

adresem www.facebook.com na fanpage Bank Spółdzielczy w Więcborku pod adresem 

https://www.facebook.com/bswiecborkpl. 

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany 

czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest 

znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby 

niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu 

społecznościowego Facebook. 

4. Konkurs trwa od 20.11.2022 r. do 31.12.2022 r., przy czym czas typowania meczów trwa 

od 20.11.2022 r. do zakończenia udziału Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata 

w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, nie później niż do 18.12.2022 r. 

II. Ogólne warunki Konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do sympatyków Banku Spółdzielczego w Więcborku będących 

miłośnikami piłki nożnej.  

2. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów z udziałem Reprezentacji Polski na 

Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, począwszy od fazy grupowej aż do 

zakończenia udziału Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Katarze 2022. 

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.  

4. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami 

Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi 

podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.  

III.  Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu 

1. Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi posiadać własne konto na portalu 

społecznościowym Facebook. Co za tym idzie, jeden użytkownik nie może wziąć udziału 

w Konkursie z więcej niż jednego konta. W konkursie nie można brać udziału z kont 

fikcyjnych. 
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2. Konkurs jest podzielony na etapy, których liczba odpowiada liczbie meczy z udziałem 

Reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze.  

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i członkowie Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Więcborku. 

4. W ramach każdego etapu Konkursu 1 dzień przed każdym meczem z udziałem 

Reprezentacji Polski Organizator umieści na profilu f/bswiecborkpl w portalu 

społecznościowym Facebook wpis oznajmujący rozpoczęcie typowania wyniku meczu. 

5. Aby wziąć udział w danym etapie Konkursu, Uczestnik musi pod wpisem, o którym mowa 

w ust. 4, dodać komentarz z prognozowanym wynikiem danego meczu, przy czym z lewej 

strony podaje liczbę goli zdobytych przez Reprezentację Polski, a następnie przez rywala, 

oddzieloną znakiem, symbolem lub spacją. 

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie etapów Konkursu. 

7. W przypadku awansu Reprezentacji Polski do fazy pucharowej wynik z dogrywki wlicza 

się do wyniku z podstawowego czasu gry, natomiast wynik z serii rzutów karnych (jeśli 

Uczestnik typuje serię rzutów karnych) zapisujemy w nawiasie po typowanym wyniku 

z podstawowego czasu gry i dogrywki.  

8. Wpisany komentarz musi zostać opublikowany przed rozpoczęciem meczu z udziałem 

Reprezentacji Polski, tj. przed gwizdkiem sędziego rozpoczynającym mecz oraz musi 

znajdować się pod odpowiednim wpisem dotyczącym danego meczu. 

9. Uczestnik może w komentarzu dodać inne słowa, znaki, symbole. Komentarz nie może 

naruszać praw osób trzecich oraz norm obyczajowych. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, których 

zgłoszenia Konkursowe (komentarze) lub nazwy w portalu społecznościowym Facebook 

zawierać będą słowa wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora lub osób 

trzecich. 

11. Każdy Uczestnik może tylko raz wytypować wynik jednego meczu z udziałem 

Reprezentacji Polski. W przypadku dodania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego 

komentarza pod wpisem dot. danego meczu w Konkursie bierze udział tylko pierwszy 

komentarz (najstarszy). 

12. Uczestnik nie może edytować swojego komentarza, komentarze edytowane nie biorą 

udziału w Konkursie – bez względu na zakres edycji. 

13. Uczestnik może usunąć swój komentarz, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w danym etapie Konkursu. W przypadku rezygnacji z udziału już po rozpoczęciu meczu 

ewentualna nagroda, którą Uczestnik w danym etapie mógłby otrzymać przepada i nie jest 

przenoszona na innego Uczestnika danego etapu konkursu. 

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród 

1. O zwycięstwie w danym etapie Konkursu decyduje poprawność wytypowania wyniku 

meczu Reprezentacji Polski oraz czas dodania komentarza. 

2. Nagrodę w danym etapie konkursu otrzymują maksymalnie trzy osoby, które poprawnie 

i najszybciej wytypowały wynik danego meczu z udziałem Reprezentacji Polski. 

3. W przypadku gdy żaden z Uczestników Konkursu nie wytypuje prawidłowego wyniku 

danego meczu, nagrody w ramach danego etapu nie będą przyznawane.   
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4. Nagrodami w Konkursie dla każdego etapu są zestawy gadżetów z logo BS Więcbork lub 

SGB. 

5. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne 

produkty.  

6. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

7. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać nagrodę za poprawne i szybkie wytypowanie 

wyniku meczu z udziałem Reprezentacji Polski w kilku etapach Konkursu. 

8. Ogłoszenie wyników każdego etapu Konkursu nastąpi maksymalnie następnego dnia 

roboczego po każdym meczu z udziałem Reprezentacji Polski. 

9. Wyniki każdego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Organizatora www.bswiecbork.pl oraz w mediach społecznościowych na portalu Facebook, 

na profilu Organizatora f/bswiecborkpl.  

10. W przeciągu 5 dni od ogłoszenia wyników danego etapu konkursu Laureat musi 

skontaktować się z Organizatorem przez portal społecznościowy podając swoje imię 

i nazwisko w celu identyfikacji i ustalenia miejsca odbioru nagrody.  

11. Brak kontaktu z Organizatorem w terminie, o którym mowa w ust. 10, oznacza rezygnację 

z nagrody. 

12. Każdy Laureat konkursu musi odebrać nagrodę osobiście, we wskazanej przez siebie 

placówce Banku Spółdzielczego w Więcborku: 

• w Sępólnie Krajeńskim, Plac Wolności 21, 

• w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 16, 

• w Więcborku, Plac Jana Pawła II 5, 

• w Sośnie, Al. Jana Pawła II 18, 

• w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 3, 

• w Sypniewie, ul. 29 Stycznia 36, 

• w Wyrzysku, ul. Staszica 3. 

13. Odbiór nagród musi nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Nieodebranie nagrody 

w terminie oznacza rezygnację z nagrody.  

14. Podczas odbioru nagród pracownicy Organizatora mają prawo do żądania okazania przez 

Laureata dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

15. Podczas odbioru nagród Laureat zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 

16. Rynkowa wartość nagród, jakie Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu, 

jednorazowo nie przekroczy równowartości 100 zł (słownie: sto złotych). Nagrody 

w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1128  z późn. zm.). 

V. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bank Spółdzielczy 

w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Informacja odnośnie 

przetwarzania danych osobowych została przedstawiona w załączniku nr 2 do Regulaminu. 
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2. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu 

z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia każdego etapu Konkursu. 

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. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu w Centrali Banku 

Spółdzielczego w Więcborku, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie oraz na stronie 

internetowej Banku. 
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załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu  

„Wytypuj wynik meczu i wygraj” 

 

 

Pieczęć placówki 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż w dniu .......................... w .......................................................................................................... 

Osoba (imię i nazwisko): ...................................................................................................................................... 

zamieszkała: ..........................................................................................................................................................  

legitymująca się dowodem osobistym serii/nr:  .................................................................................................... 

odebrała nagrody rzeczowe w konkursie „Wytypuj wynik meczu i wygraj” organizowanym przez Bank 

Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89-400), Pl. Wolności 21, w postaci: 

....................................................................................................................................................................   

 

Nagrodę przyjmuję i potwierdzam jej odbiór. Dodatkowo oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nie jestem 

pracownikiem Banku Spółdzielczego w Więcborku ani członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w 

Więcborku.  

  

              Podpis osoby odbierającej 

              

  

.................................................................  
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załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

„Wytypuj wynik meczu i wygraj” 

 

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

I. Administrator danych 

Administratorem Pani\Pana danych jest Bank Spółdzielczy w Więcborku z siedzibą w Sępólnie 

Krajeńskim, Plac Wolności 21, 89-400 Sępólno Krajeńskie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000029686, NIP 558-000-13-77, REGON 000495177, telefon: +48 52 388-18-88, e-mail: 

bswiecbork@bswiecbork.pl, zwany dalej „Bankiem”. 

II. Inspektor Ochrony Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: iod@bswiecbork.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Kategorie danych osobowych 

Bank będzie przetwarzać następujące dane osobowe: nazwę profilu na portalu społecznościowym 

Facebook oraz imię i nazwisko. Dodatkowo po odbiorze nagrody w celu realizacji obowiązków 

podatkowych Bank przetwarzać będzie Pani/Pana adres zamieszkania oraz numer dokumentu 

tożsamości. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu „Wytypuj wynik meczu i wygraj”, 

w tym ogłoszenia wyników i wręczenia nagród oraz związaną z tym realizacją obowiązków 

podatkowych. Dane osobowe laureatów, to jest nazwa profilu na portalu społecznościowym Facebook, 

w szczególności może to być imię i nazwisko, zostaną opublikowanie na stronie mediów 

społecznościowych Banku. 

V. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe: 

1) w celu przeprowadzenia konkursu – do czasu rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, 

2) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami 

– do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Dane zebrane w celu realizacji obowiązków podatkowych będą przechowywane przez okres 

wymagany przepisami prawa 

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane są przeznaczone dla Banku i nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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