
Regulamin Konkursu  

"SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" 

 (dalej zwanym: „Regulamin”) 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu pt. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Kujawiak z siedzibą we 

Włocławku, ul. Toruńska 222, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000076163, NIP: 8881257073 zwana 

dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa od dnia 15 grudnia 2014 roku do 06 lutego 2015 roku i jest prowadzony na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) 

4. Konkurs adresowany jest do klientów Zakładów Mięsnych Łuniewscy. 

5. Czynności związane z organizacją Konkursu, przeprowadza Organizator we współpracy z Zakładami 

Mięsnymi Łuniewscy. 

6. Niniejszy Regulamin Konkursu "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", reguluje zasady 

i warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników 

Konkursu. 

7. Za prawidłowy przebieg Konkursu i jego organizację, w tym w szczególności jego rozstrzygniecie 

oraz ogłoszenie wyników,  odpowiedzialna jest komisja konkursowa, utworzona i pracująca zgodnie 

z zasadami określonymi w § 2. 

8. Nadzór bieżący nad przebiegiem konkursu sprawuje przewodniczący Komisji.  

§ 2 

Komisja Konkursowa 

1. W skład komisji wchodzą: 

a. Halina Lipińska – przewodniczący Komisji, 

b. Kamila Korejwo – sekretarz, 

c. Tomasz Pietrzak – członek Komisji. 

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia Komisji, 

wyłaniającego Laureatów. 



3. Posiedzenie Komisji, na którym zostaną wyłonieni Laureaci, zwołuje Przewodniczący  

w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu. 

4. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

5. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora w terminie do 5 dni 

roboczych po sporządzeniu protokołu przez komisję, niepóźniej niż w dniu 28  lutego 2015 roku. 

§3  

Zasady konkursu 

1. Zakłady Mięsne Łuniewscy, w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 17 grudnia 2014 r. prześlą listem 

zwykłym, do wytypowanej przez siebie grupy klientów, pismo informujące o  ofercie SKOK Kujawiak, 

do którego zostanie dołączona ankieta z pytaniem konkursowym. 

2. Kryterium wyboru klientów określą Zakłady Mięsne Łuniewscy.  

3. Uczestnik konkursu może wypełnić ankietę tylko raz. 

4. Udział w konkursie jest na zasadzie pełnej dobrowolności, bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia 

zamiaru uczestnictwa.   

§ 4 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, niewymienione w §4 ust. 5, posiadające miejsce 

zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat w 

dniu nadania wypełnionego formularza nr 1, które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany 

w §4 ust 2. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 przystępuje do Konkursu, stając się jego uczestnikiem, spełniając 

warunki, wymienione poniżej: 

a) przesłanie odpowiedzi na zadane przez organizatora pytanie, na adres wskazany w piśmie 

przewodnim, w  terminie do 10.01.2015 r. włącznie; 

b) zaakceptowanie warunków uzupełnienia ankiety osobowej poprzez podanie: własnego imienia i 

nazwiska, aktualnego adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego – stacjonarnego lub 

komórkowego, opcjonalnie adresu e-mail,; 

c) Zaznaczenie w formularzu nr 1 wymaganych pól z treścią:  

 

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową 

Kujawiak z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek - jako administratora 

danych osobowych, swoich danych osobowych podanych w powyższym formularzu do celów 

handlowych i marketingowych produktów i usług. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o 



prawie wglądu, poprawy i kontroli swoich danych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”, a 

także na opublikowanie mojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania na liście laureatów 

konkursu na stronie internetowej SKOK Kujawiak, udostępnienie listy laureatów pracownikom 

oddziałów SKOK Kujawiak. 

- „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od  Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Kujawiak 

informacji handlowej drogą elektroniczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).” . 

3. Uczestnik może zostać usunięty z udziału w Konkursie w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, 

że nie spełnia wymogów Regulaminu.  

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może 

kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez niego w ankiecie a 

także poprzez telefon stacjonarny lub komórkowy.   

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na 

podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników 

Organizatora. 

§ 5 

Wyniki Konkursu 

1. Nagrody otrzymują uczestnicy, którzy: 

a) spełnią wymogi wskazane w, §4 ust. 2 , 

b) udzielą prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, 

c) będą pierwszymi 50 osobami, które odeślą wypełniony formularz nr 1 na adres 

wskazany w liście przewodnim, w terminie do 10 stycznia 2015 r. i których list 

wpłynie, w okresie trwania konkursu. 

2. Kolejność odesłanych, wraz z odpowiedzią, formularzy nr 1, ustalana jest wg. daty nadania listu, na 

podstawie stempla pocztowego widniejącej na kopercie.  

3. Lista Laureatów konkursu zawiera 50 pozycji. Laureatom, którzy znajdą się na liście przysługuje 

nagroda wymieniona w § 6 ust. 2.  

4. W przypadku  identycznego terminu nadania listów do organizatora (wraz z prawidłowo udzieloną 

odpowiedzią i uzupełnioną ankietą) i przekroczeniem w związku z tym limitu 50 osób mogących 

zostać laureatem konkursu, Organizator przyzna nagrody  wszystkim osobom, które nadały list w 

identycznym terminie i spełniły warunki, o których mowa w ust.1. 

 

§ 6 
Nagrody 



1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak. 

2. Nagrodami w Konkursie są kalendarze rolnicze.  

3. Zwycięzcom przysługuje prawo zrzeczenia się nagrody, ale nie przysługuje prawo zamiany nagrody, 

w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. W przypadku zrzeczenia się nagrody, pozostaje ona 

do wyłącznej dyspozycji SKOK Kujawiak.  

4. Doręczenie nagród następuje na koszt Organizatora. 

5. Odbiór nagrody następuje w oddziale SKOK Kujawiak po uprzednim ustaleniu z laureatem terminu 

odbioru nagrody. 

 

§ 7 

Polityka Prywatności 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Informacje jak i dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane i 

wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w szczególności w celach związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu oraz ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego a także do celów 

handlowych i marketingowych produktów i usług Organizatora oferowanych zarówno drogą 

telefoniczną jak i elektroniczną.  

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

4. Wyrażenie zgody na publikację swoich danych osobowych jest  niezbędne do prezentacji wyników 

konkursu na stronie internetowej organizatora, a także do celów  marketingowych.  

5. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu, którzy wyrazili zgody określone w § 4 

ust. 2 c),  jest Organizator. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, 

ich zmiany oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

§ 8 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu mogą 

zgłaszać na piśmie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez 

Organizatora. 

3. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data nadania przesyłki zawierającej reklamację. 

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na 

adres Organizatora: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa Kujawiak, 87-805 Włocławek, 

ul. Toruńska 222. 



5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty ich 

otrzymania. 

6. Koszt złożenia reklamacji uwzględniający koszty nadania wyżej wskazanej przesyłki, ponosi 

Uczestnik. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności: 

a) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania w ankiecie osobowej 

nieprawdziwych lub błędnych danych; 

b) w przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 31 marca 2015 roku. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również 

udostępniony Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które stają się 

skuteczne z chwilą ich publikacji na stronie Organizatora, przy czym zmiana Regulaminu nie może 

negatywnie wpływać na prawa nabyte przez Uczestników, przed jej wprowadzeniem. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia kodeksu 

cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 10 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku. 


