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ORGANIZATORZY KONKURSU: 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SU I SKO, NA PRZYGOTOWANIE 

SCENARIUSZA AKCJI PROMOCYJNEJ „PRZYSTĄP DO SPÓŁDZIELNI 

UCZNIOWSKIEJ i/lub SKO’’ organizowany jest przez: Fundację Rozwoju 

Spółdzielczości Uczniowskiej z udziałem Krakowskiego Banku Spółdzielczego  

i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, reprezentowanego 

przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (dalej „Organizatorzy”) 

 

§ 1 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE: 

 

1. W Konkursie mogą brać udział prace przygotowane przez uczniów Spółdzielni 

Uczniowskich lub/i Szkolnych Kas Oszczędnościowych SKO działających  

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  

a. Praca konkursowa powinna zostać  wykonywana zespołowo. 

b. Spółdzielnia Uczniowska, SKO uczestnicząca w Konkursie może 

przesłać tylko jedną pracę konkursową.  

2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie – współautorzy prac konkursowych.  

3. Prace konkursowe zgłaszane są do Konkursu przez Dyrektorów szkół, w ramach 

których działają Spółdzielnie Uczniowskie lub Szkolne Kasy Oszczędnościowe 

albo przez upoważnionych przez Dyrektorów nauczycieli (dalej „zgłaszający”). 

4. Celem Konkursu jest: nabycie umiejętność propagowania działania spółdzielni 

uczniowskiej / SKO na forum szkoły w formie akcji promocyjnej. Popularyzacja 

idei spółdzielczości uczniowskiej,  wartości i zasad spółdzielczych, właściwego 

gospodarowania pieniędzmi, oszczędzania i przedsiębiorczości. 

5. Konkurs rozpoczyna się z dniem 21 marca 2022 roku. 

6. Termin nadsyłania zgłoszeń aplikacji konkursowych upływa z końcem dnia 31 

maja 2022 roku (zgłoszenia aplikacji konkursowych przed upływem w/w terminu 

powinny zostać dostarczone na adres stacjonarny lub mailowy wskazany w pkt. 2 

WARUNKÓW UCZESTNICTWA). 

7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu  2022roku. 
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§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych spełniających warunki 

określone w § 1 Regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie aplikacji konkursowej 

w formie elektronicznej na adres e-mail frsu@frsu.pl lub na nośniku przesłanym 

na adres FRSU ul Malborska 65, 30- 646 Kraków przez zgłaszających, 

spełniające warunki określone w Regulaminie.  

3. Zgłoszenie aplikacji konkursowej obejmuje: 

a) Kartę Zgłoszeniową (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Regulaminu), 

b) Oświadczenia rodziców (opiekunów) wszystkich niepełnoletnich 

Uczestników Konkursu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do 

Regulaminu); 

c) Oświadczenia wszystkich pełnoletnich Uczestników (wg wzór 

stanowiącego Załącznik nr 2b do Regulaminu); 

d) Prace konkursową (opis akcji promocyjnej, na którą składa się scenariusz, 

harmonogram, kosztorys, opis spodziewanych rezultatów i inne dodatkowe 

informacje oraz opcjonalnie informacje o zrealizowaniu akcji (w formie 

oświadczenia oraz dokumentacji zdjęciowej lub video), 

e) Dokumentacja zdjęciowa lub video (na potwierdzenie przeprowadzenia 

akcji promocyjnej, o ile miało to miejsce), 

f) Informacje na temat autorów pracy. 

4. Brak wyrażenia wszystkich zgód w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3 lit. 

b) i lit. c), jest równoznaczne z niespełnieniem przez zgłoszenie warunków 

formalnych Regulaminu.  

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich 

w wyznaczonym terminie. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych przez Uczestników Konkursu lub zgłaszających. Podanie nieprawdziwych 

danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

mailto:frsu@frsu.pl
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§ 3 

ZASADY KONKURSU 

 

 

1. Prace konkursowe oceniane są w dwóch kategoriach:  

a. Uczniowie szkół podstawowych, 

b. Uczniowie szkół średnich. 

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie akcje kierowane do danej 

społeczności szkolnej. Praca ma być autorska i nie może naruszać praw osób 

trzecich.  

3. Można zgłosić tylko jedną pracę wykonaną przez przedstawicieli danej spółdzielni 

uczniowskiej, SKO. 

4. Zadanie konkursowe obejmuje: opracowanie pomysłu akcji promocyjnej 

zachęcającej do przystąpienia do spółdzielni uczniowskiej  i/lub SKO. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 

prac, które naruszają niniejszy Regulamin. 

 

 

§ 4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

 

 

1. Punktacja oceny prac konkursowych przez Komisję: 

• za walory artystyczne  1- 3 pkt  

• za czytelność i wyrazistość promowania su i /lub SKO 1-3 pkt  

• za kreatywność i zrozumiałą argumentację promocji przystąpienia do su i /lub 

SKO 1-3 pkt 

W ramach oceny przyznawane są pełne punkty w zakresach wskazanych 

powyżej.  

2. Dodatkowe 2 punkty zostaną przyznane, jeżeli akcja promocyjna zostanie 

przeprowadzona.  
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§ 5 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Ocena nadesłanych prac konkursowych dokonywana będzie przez Komisję 

Konkursową, w składzie trzyosobowym, powołaną przez Organizatorów.  

2. Prace nie spełniające warunków Regulaminu zostaną odrzucone.  

3. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

4. O decyzji Komisji laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą 

elektroniczną. 

5. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę spełnienie warunków Regulaminu, może 

przyznać jedną nagrodę w każdej kategorii oraz wyróżnienia dla Uczestników 

Konkursu: 

a) Nagroda główna – nagroda rzeczowa (sprzęt przydatny w działaniu spółdzielni 

uczniowskiej) i informacja na stronach internetowych Organizatorów 

b) Wyróżnienia – upominek niespodzianka i informacja na stronach internetowych 

Organizatorów 

6. Nagrody w Konkursie nie mogą być zamienione na inną nagrodę, ani na 

ekwiwalent pieniężny. 

7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. 

 

 

§ 6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2022 roku poprzez ogłoszenie 

wyników na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Spółdzielczości 

Uczniowskiej i Krakowskiego Banku Spółdzielczego  oraz Małopolskiego Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, reprezentowanego przez Fundację Gospodarki                    

i Administracji Publicznej. 

2. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i e-mail o wynikach Konkursu. 

3. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane do laureatów pocztą lub kurierem albo jeśli 

będzie to możliwe na uroczystym spotkaniu w Krakowie 
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§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Zgłaszający, przekazując prace konkursowe oraz dane w ramach zgłoszenia 

aplikacji konkursowej potwierdzają, że są one  wolne od wad prawnych, tj. że ich 

wyłącznymi współautorami są zgłoszeni Uczestnicy konkursu oraz, że prace nie 

są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich. 

2. Oświadczenia obejmujące wyrażenie zgody na udział w Konkursie, ustanowienie 

licencji i przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej, przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikacji wizerunku w stosunku do pełnoletnich 

Uczestników Konkursu zgłaszają we własnym imieniu pełnoletni Uczestnicy 

Konkursu. 

3. Oświadczenia obejmujące wyrażenie zgody na udział w Konkursie, ustanowienie 

licencji i przeniesienie praw autorskich do pracy konkursowej, przetwarzanie 

danych osobowych oraz publikacji wizerunku w stosunku do niepełnoletnich 

Uczestników Konkursu zgłasza w ich imieniu rodzic (opiekun prawny).  

4. Za zebranie oświadczeń, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, w tym za 

autentyczność złożonych pod nimi podpisów, odpowiadają zgłaszający. 

5. Uczestnicy Konkursu (w przypadku niepełnoletnich – reprezentowani przez 

opiekunów prawnych) oraz zgłaszający poprzez dokonanie zgłoszenia pracy 

konkursowej wyrażają zgodę na  publikację przez Organizatorów  ich wizerunków 

w telewizji, Internecie, prasie oraz innych mediach, o których zdecydują 

Organizatorzy.  

6. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorom, Organizatorzy nabywają  

i uzyskują licencję upoważniającą Organizatorów do nieodpłatnego korzystania  

z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na polach eksploatacji 

wskazanych w pkt. 8 niniejszego rozdziału. 

7. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikom (Laureatom), Organizatorzy nabywają 

nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac Uczestników na 

polach eksploatacji wskazanych w pkt. 8 niniejszego rozdziału. 

8. W przypadkach wskazanych w pkt. 6 i 7 niniejszego rozdziału Organizator może 

korzystać z utworu na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie; 
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b. zwielokrotnianie dowolną techniką i publikowanie utworu  

w nieograniczonej ilości egzemplarzy w tym także do wydania utworu 

techniką książkową; 

c. wprowadzanie do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono (w tym kopiami cyfrowymi), 

użyczenie lub najem oryginału albo kopii; 

d. wprowadzanie do pamięci komputerów, dowolne przetwarzanie w ich 

pamięci, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych;  

e. publiczne rozpowszechnianie; 

f. wprowadzanie do sieci Internet, w taki sposób, aby zainteresowany 

użytkownik miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym. 

 

§ 8 

PPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Dane osobowe Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów Szkół/ 

Upoważnionych przez Dyrektorów nauczycieli będą przechowywane                                  

i przetwarzane przez Organizatorów zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanym dalej „RODO”. 

2. Administratorami danych osobowych Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, 

Dyrektorów Szkół/ Upoważnionych przez Dyrektorów nauczycieli są 

Organizatorzy. Dane kontaktowe Organizatorów: 

1) Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, ul. Malborska 65,               

30-646 Kraków, tel. +48 506 222 040, adres email frsu@frsu.pl   

zwana również „Administratorem Wykonawczym” 

2)  Krakowski Bank Spółdzielczy Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, tel. 

12 422 82 65, adres email: sekretariat@kbsbank.com.pl zwany 

również Współadministratorem 

3) Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, reprezentowany 

przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I.J. 

mailto:frsu@frsu.pl
mailto:sekretariat@kbsbank.com.pl
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Skorupki 22, 31-519 Kraków, tel. 12 423 76 05, adres email: 

mowes@fundacjagap.pl  zwany również Współadministratorem 

 

3. U Organizatora - Krakowskiego Banku Spółdzielczego - powołany został 

inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres 

Organizatora oraz elektronicznie pod adresem e-mail: iod@kbsbank.com.pl. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych opublikowane są na stronie 

www.kbsbank.com.pl w zakładce Kontakt. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Organizatorzy będą przetwarzali dane Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, 

Dyrektorów Szkół/Upoważnionych Nauczycieli w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym przekazania nagród Laureatom, 

opublikowania nazwisk Laureatów na stronie internetowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą),  

2) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów tj. do 

rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f RODO), 

3) wypełnienia spoczywających na Organizatorach obowiązków prawnych 

wynikających m.in. z ustawy o rachunkowości, związanych  

z przechowywaniem dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO, 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 4 dane 

osobowe Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów 

Szkół/Upoważnionych Nauczycieli mogą być przekazane podmiotom lub 

organom, którym Organizatorzy są zobowiązani lub upoważnieni udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane 

osobowe Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów 

Szkół/Upoważnionych Nauczycieli będą przechowywane przez okres niezbędny 

dla realizacji celów ich przetwarzania, tj.: 

1)  w zakresie przeprowadzenia Konkursu – przez okres do czasu zakończenia 

konkursu i wręczenia nagród Laureatom lub do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w tym celu; 

mailto:mowes@fundacjagap.pl
http://www.kbsbank.com.pl/
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2)  w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów przez 

okres niezbędny do rozpatrzenia odwołania/ reklamacji, okres niezbędny do 

zabezpieczenia roszczeń Organizatorów lub obrony przed roszczeniami, 

3)  w zakresie, w jakim Organizatorzy przetwarzają dane osobowe Uczniów, 

Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów Szkół/Upoważnionych Nauczycieli 

wyłącznie na podstawie zgody, mają oni prawo w dowolnym momencie 

wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

4)  w zakresie wypełnienia ciążących na Organizatorach obowiązków 

wynikających z przepisów prawa przez okres 5 lat od początku roku 

następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje  

i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub 

przedawnione. 

6. Podanie przez Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów 

Szkół/Upoważnionych Nauczycieli danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. Cofnięcie zgody oznaczać jednak 

będzie rezygnację z udziału w Konkursie.  

7.  Organizatorzy nie będą podejmować decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.  

8.  Zgodnie z RODO Uczniom, Przedstawicielom Ustawowym, Dyrektorom 

Szkół/Upoważnionym Nauczycielom przysługują prawa do: 

1) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, (art. 15 RODO),  

2) sprostowania oraz uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO),  

3) usunięcia swoich danych osobowych - prawo do bycia zapomnianym (art. 17 

RODO),  

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),  

5) przenoszenia swoich danych do innego administratora (art. 20 RODO),  

6) prawo wniesienia w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją Uczniów, Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów 

Szkół/Upoważnionych Nauczycieli – sprzeciwu wobec przetwarzania ich 

danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.  

W takim przypadku Organizatorzy mogą przetwarzać dane osobowe Uczniów, 

Przedstawicieli Ustawowych, Dyrektorów Szkół/Upoważnionych Nauczycieli,  

o ile wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
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przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których 

dane dotyczą,  lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).  

9. Uczniom, Przedstawicielom Ustawowym, Dyrektorom Szkół/Upoważnionym 

Nauczycielom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznają oni, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podstawowe uzgodnienia miedzy Administratorami, związane ze 

współadministrowaniem danymi osobowymi Uczniów, Przedstawicieli 

Ustawowych, Dyrektorów Szkół/Upoważnionych Nauczycieli (zwanymi dalej: 

„osobami,  których dane dotyczą”) brzmią następująco: 

1) Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy oświadczają, że 

przetwarzają dane osób, których dane dotyczą, zgodnie z zasadami 

dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. 

2) Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą 

współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności. 

3) Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy nie przekazują danych 

osobowych poza EOG.  

4) Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy zobowiązują się do 

ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których 

dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych 

celów. Dodatkowo  Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy 

zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie 

osoby upoważnione, oraz że osoby dopuszczone do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy,  

a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

5) Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy zapewniają odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz 

Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:  

a) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności  

i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych; 

b) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych  

i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
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c) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków 

technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

przetwarzania; 

d) w miarę potrzeb i możliwości Administrator Wykonawczy oraz 

Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego 

wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych. 

6) Administrator Wykonawczy i Współadministratorzy mogą powierzyć 

przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy 

zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów  

z art. 28 RODO. 

7) We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoby, 

których dane dotyczą mogą kontaktować się zarówno z Administratorem 

Wykonawczym jak i z Współadministratorami, ale to Administrator 

Wykonawczy udziela odpowiedzi i pilnuje realizacji praw osób, których dane 

dotyczą. 

11. Na polach eksploatacji wymienionych w ust. 8 Organizatorzy mogą nieodpłatnie 

wykonywać – każdy samodzielnie – prawa zależne do utworów, bez konieczności 

uzyskiwania zgód twórców utworów.  

12. Licencje i prawa autorskie Organizatorzy nabywają wspólnie, przy czym każdy  

z nich może samodzielnie realizować uprawnienia prawnoautorskie wynikające  

z Regulaminu.  

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: frsu@frsu.pl. 

2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu można uzyskać także telefonicznie 

pod numerem 506 222 040 

3. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ogólnymi 

zasadami wyłącznie na potrzeby realizowanego Konkursu. 

mailto:frsu@frsu.pl
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6. Karta zgłoszeniowa i Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach 

internetowych:  Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej www.frsu.pl                     

i Krakowskiego Banku Spółdzielczego www.kbsbank.com.pl oraz Małopolskiego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  reprezentowanego przez Fundację 

Gospodarki i Administracji Publicznej www.fundacjagap.pl. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

8. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

9. Ostateczna interpretacja niniejszego  regulaminu należy do organizatorów 

konkursu. 

 

 

 

 

 

                  Organizatorzy  

Kraków, 21 marca  2022 r. 

 

http://www.frsu.pl/
http://www.kbsbank.com.pl/

