
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„DZIECI BEZPIECZNE W SIECI- Nie wierzymy w BAJKI - historie z życia wzięte” 
 

 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu „DZIECI BEZPIECZNE W SIECI – Nie wierzymy w BAJKI - historie z życia 
wzięte” (zwanego dalej Konkursem) jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z siedzibą we 
Włocławku (87-800) ulica Żabia 6, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000065723, NIP: 889-
00-02-527, REGON: 000495065 zwany dalej Organizatorem. 
2. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych z terenu działania KDBS 
Bank. (Kujawy i Ziemia Dobrzyńska). 
 

§2 
Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości oraz zainteresowania uczniów szkół 
podstawowych tematyką bezpieczeństwa w sieci. 

 
§3 

Zasady uczestnictwa w konkursie 
 
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych w trzech grupach 
wiekowych: 

• klasy I-III,  

• klasy IV-VI; 

• klasy VII-VIII. 

2.  Opiekun prawny ( Rodzic ) przy współudziale Nauczyciela ( Reprezentant Szkoły ) zgłasza pracę 
konkursowa wraz z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego 
na uczestnictwo dziecka w Konkursie.  
4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób zatrudnionych przez Organizatora 
oraz członkowie rodzin osób zatrudnionych przez podmioty współpracujące przy realizacji Konkursu. 

 
§4 

Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie historii na temat cyberbezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa w sieci (film, mem, komiks, plakat, opowiadanie, rysunek) lub innej pracy 
wykonanej techniką dowolną. 
Temat prac „DZIECI BEZPIECZNE W SIECI– Nie wierzymy w BAJKI - historie z życia wzięte” 
2. Wymagania techniczne: 

• Film (czas trwania nagrania maksymalnie do 3 minut) format MP4.  



 

 

• Mem, komiks, plakat, rysunek, inne – plik, skan lub zdjęcie pozwalające na rzetelną ocenę pracy 
konkursowej format jpg., pdf., png. mp4. 

 
 

§5 
Nagrody w konkursie 

1. Laureatami Konkursu zostaną autorzy trzech najlepszych prac w każdej grupie wiekowej. 
2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci: 

a. Grupa wiekowa: uczniowie klas I-III szkół podstawowych: 
I. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 150 zł)  
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 100 zł) 
III miejsce – gadżety Banku (wartość nagrody ok. 50 zł) 
b. Grupa wiekowa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: 
I. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 150 zł)  
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 100 zł) 
III miejsce – gadżety Banku (wartość nagrody ok. 50 zł) 
c.  Grupa wiekowa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych: 
I. miejsce – głośnik przenośny (wartość nagrody ok. 150 zł)  
II. miejsce – słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody ok. 100 zł) 
III miejsce – gadżety Banku (wartość nagrody ok. 50 zł) 

3. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia zwycięzców w przypadku, gdy liczba prac nie 
pozwoli na przeprowadzenie postępowania oceniającego lub gdy poziom wykonanych prac 
konkursowych, w ocenie Komisji Konkursowej, nie będzie dostatecznie wysoki. 
 

§6 
Zgłoszenie do udziału w konkursie 

1. Pracę konkursową należy zapisać w pliku mp4., jpg. lub pdf. Plik nazwany imieniem i nazwiskiem 
autora. Wraz z pracą należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący 
załącznik do regulaminu (Załącznik nr 1). 
2. Prace niezgodne z wymogami technicznymi będą dyskwalifikowane. 
3. Zgłoszona do konkursu praca musi stanowić twórczość wyłącznie ucznia biorącego udział w 
konkursie. 
4. Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkursową należy przesłać Organizatorowi drogą mailową 
(w jednym mailu) do 24.06.2022 r. (do godziny 23:59), na adres: marketing@kdbs.com.pl Liczy się 
godzina wpłynięcia do skrzynki mailowej.  
5. Maksymalna liczba załączonych plików: dwa (praca konkursowa + formularz zgłoszeniowy). 
6. Temat wiadomości e-mail powinien zawierać słowo : KONKURS nazwę szkoły, grupę wiekową,  
imię i nazwisko uczestnika.  
7. Adres e-mail, z którego uczestnik prześle zgłoszenie będzie jednocześnie adresem do kontaktu 
w sprawie konkursu. 
8. Uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych przed ogłoszeniem 
oficjalnych wyników konkursu. 
9. Składając zgłoszenie konkursowe i akceptując Regulamin Konkursu, Opiekun Prawny oświadcza, 
że:  

• posiada pełnię praw, do zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej;  
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• udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, na korzystanie 
bez ograniczeń terytorialnych przez Organizatora z pracy konkursowej złożonej w Konkursie na 
następujących polach eksploatacji:  
a. trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami i w jakiejkolwiek 
formie, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym 
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;  
b. wprowadzanie pracy konkursowej do pamięci komputera i do baz danych Organizatora 
c. rozpowszechnianie pracy konkursowej w witrynie internetowej oraz mediach 
społecznościowych Organizatora;  
d.  publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym;  
e. prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych;  
f. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji pracy konkursowej oraz 
rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich wyżej wymienionych polach 
eksploatacji. 

§7 
Prace komisji konkursowej 

 
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa w skład której wchodzą: 

• Członek Zarządu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego 
• Dyrektor Wydziału Produktów Bankowych i Marketingu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku 
Spółdzielczego 
• Pracownik Wydziału Produktów Bankowych i Marketingu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku 
Spółdzielczego 
• Pracownik Wydziału Produktów Bankowych i Marketingu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku 
Spółdzielczego 

 

2. Komisja konkursowa wyłoni najbardziej oryginalne i ciekawe prace.  
3. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

• przekaz związany z tematyką konkursu;  

• pomysłowość i kreatywność; 

• technika wykonania pracy. 
4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.  
 

§8 
Ogłoszenie wyników oraz odbiór nagród 

 
1. Ocena prac oraz wybór zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku 
2. Przekazanie nagród rzeczowych odbędzie się w wybranej przez opiekuna prawnego placówce 
KDBS Bank w terminie od 11 lipca do 15 września  2022 roku.  
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, w tym informacje 
na temat zwycięzców (imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły), na co każdy Uczestnik i jego opiekun 
prawny wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu i podając dane uczestnika Konkursu.  



 

 

4. Uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji Organizatora w ciągu 2 dni od opublikowania 
wyników. Odwołanie należy przesłać na adres mailowy: iod@kdbs.com.pl. Odwołanie zostanie 
rozpatrzone w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia odwołania. 
5. Do dnia 4 lipca 2022 roku Organizator poinformuje drogą mailową uczestnika lub opiekuna 
prawnego o wygranej, poprosi o potwierdzenie tożsamości oraz o wskazanie najbliższej placówki 
KDBS Bank do której zostanie przekazana nagroda do odbioru przez zwycięzcę. Brak odpowiedzi w 
terminie do dnia 8 lipca 2022 r. jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania nagrody. Komisja 
Konkursowa jest uprawniona do wyłonienia nowego laureata spośród nadesłanych prac 
Uczestników konkursu.  
6. Odbiór nagrody odbywa się wyłącznie stacjonarnie w wybranej placówce KDBS Bank. 
7. Wszelkie pytania i informacje należy kierować na adres: marketing@kdbs.com.pl 
 

§9 
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z przetwarzaniem przez danych osobowych 
Uczestników w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonieniem i publikacją 
danych Zwycięzcy oraz wydania Zwycięzcom nagród. 
2. Administratorem danych uczestników Konkursu „DZIECI BEZPIECZNE W SIECI - Nie wierzymy w 
BAJKI - historie z życia wzięte” jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z siedzibą we Włocławku 
ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000065723, Regon: 000495065, NIP: 889-00-02-527. 
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 
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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. 
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem iod@kdbs.com.pl lub adresem pocztowym Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy ul. 
Żabia 6 87-800 Włocławek– z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie i otrzymania nagrody. Dane będą przechowywane przez Administratora danych 
przez okres 4 lat liczony od ostatniego dnia roku kalendarzowego , w którym nastąpiło zakończenie 
Konkursu w celu dochodzenia przez Uczestnika ewentualnych roszczeń związanych z realizacją 
Konkursu. (Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, klasa, szkoła, 
adres szkoły, adres e-mail, a w przypadku opiekunów prawnych imię i nazwisko, adres e-mail oraz 
numer telefonu kontaktowego) 
6. Zebrane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w związku z publikacją danych zwycięzców 
Administrator danych udostępni dane osobowe Zwycięzców jedynie w celu realizacji Konkursu i 
przekazania Nagrody Zwycięzcy. 
7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

§10 
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Postanowienia końcowe 
 
1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oraz jego opiekun prawny akceptują Regulamin.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania 
wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu. Decyzje Organizatora są ostateczne. 
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w 
Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie konkursu. Dalsze uczestnictwo w 
Konkursie, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu. 
4. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie iż, 
nie będzie on brany pod uwagę przy wyłanianiu laureatów.  
5. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu i kwestii regulaminowych udziela 
Organizator  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w harmonogramie Konkursu 
o okres nieprzekraczający 30 dni.  
 
Załącznik 1.  
Formularz zgłoszeniowy uczestnika konkursu „ DZIECI BEZPIECZNE W SIECI- Nie wierzymy w BAJKI - 
historie z życia wzięte” 


