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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 06/07/21 z dnia 05.07.2021 r. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Weź pożyczkę i zgarniaj nagrody” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady Konkursu „Weź pożyczkę i zgarniaj 

nagrody” (dalej: Konkurs). 

2. Organizatorem Konkursu jest Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Św. 

Brata Alberta w Szczytnie z siedzibą w Szczytnie przy ul. Polskiej 35/1, wpisana do rejestru 

sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000045558, NIP: 745-15-51-094 (dalej: Organizator, Kasa lub 

SKOK). 

3. Organizator oświadcza, że celem niniejszego Konkursu jest przybliżenie uczestnikom działalności 

Kasy oraz promocja członkostwa w Kasie. 

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 05.07.2021 r. do 30.09.2021 r. 

 

§ 2 UCZESTNICY 

1. Konkurs „Weź pożyczkę i zgarniaj nagrody” skierowany jest do:  

a) członków Kasy, którzy w czasie trwania Konkursu spełnią warunki uczestnictwa 

w Konkursie  określone w § 3 niniejszego Regulaminu, 

b) pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które 

w czasie trwania Konkursu nabędą członkostwo w Kasie i spełnią warunki uczestnictwa 

w Konkursie  określone w § 3 niniejszego Regulaminu. 

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy SKOK oraz członkowie najbliższej rodziny, jak 

również osoby pozostające w stosunku cywilno prawnym z Kasą. Za członków najbliższej rodziny 

rozumieć należy: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 

wspólnym pożyciu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu  

i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. 

4. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa żądania 

wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tyle 

razy, ilekroć spełnione zostaną przez niego warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 3 ZAKRES PRZEDMIOTOWY ORAZ ZASADY KONKURSU 

1. W Konkursie mogą udział osoby wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, którzy w okresie 

trwania Konkursu: 

a) zawrą z Regionalną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Św. Brata Alberta 

umowę pożyczki lub kredytu w kwocie nie niższej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 

00/100), a przyznane w ten sposób środki nie będą stanowiły odnowienia dotychczasowego 

zobowiązania wobec Kasy,  

b) własnoręcznie uzupełnią Kartę konkursową wskazaną w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu i 

odpowiedzą prawidłowo na zadane pytania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.  

2. Karta konkursowa zgłoszona do oceny w niniejszym Konkursie zawiera trzy pytania konkursowe. 

Warunkiem zakwalifikowania Karty konkursowej do niniejszego Konkursu jest udzielenie 

poprawnych odpowiedzi na dwa pierwsze pytania oraz dokończenia zdania „Dobrze jest być 

członkiem SKOK, ponieważ…”. 
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3. Jeden uczestnik może być autorem jednej Karty konkursowej, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 5 

Regulaminu. Zabrania się zbiorowego uzupełniania kart konkursowych.  

4. Karty konkursowe można składać w siedzibie głównej SKOK jak i we wszystkich jej placówkach, w 

terminie określonym w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Szczegółowy wykaz placówek wraz z 

adresami dostępny jest na stronie internetowej SKOK www.skokalberta.pl 

5. Karty konkursowe dostarczone po upływie wyznaczonego terminu obowiązywania niniejszego 

Konkursu nie będą zakalikowane do udziału w Konkursie. Decydująca jest data stempla pocztowego. 

6. Karty konkursowe zgłaszane do Konkursu nie podlegają zwrotowi autorom. 

7. Karty konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w składzie powołanym przez 

Organizatora. 

8. Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 zostaną przyznane trzem osobom w każdej z lokalizacji, w 

których SKOK świadczy swoje usługi – spośród Kart konkursowych tam złożonych, które 

prawidłowo odpowiedzą na 2 pierwsze pytania i dodatkowo przedstawią najciekawsze odpowiedzi 

dokończenia zdania, o którym mowa w pytaniu 3 Karty konkursowej. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 05.10.2021 roku o godz. 12.00 we wszystkich 

placówkach Kasy, w których przyjmowane były Karty Konkursowe. 

10. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie zgłoszonych na Kartach konkursowych haseł konkursowych - w celach 

promocyjnych. 

 

 

§ 4 NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziana są następujące nagrody: 

1. za zajęcie pierwszego miejsca –  zestaw garnków GERLACH Brava, 8 elementów, stal 

nierdzewna o wartości: 289,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). 

2. za zajęcie drugiego miejsca – Czajnik elektryczny Tefal LOFT KO250130 o wartości 139,00 

zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100 groszy) 

3. za zajęcie trzeciego miejsca – opiekacz Zelmer ZSM7850 750W o wartości 76,90 zł (słownie: 

siedemdziesiąt sześć złotych 90/100 groszy). 

2. W ramach Konkursu „Weź pożyczkę i zgarniaj nagrody” zostaną przyznane nagrody o łącznej 

wartości: 2 524,50 zł.  

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 nie podlegają wymianie na inny produkt, ani na ekwiwalent 

pieniężny.  

4. W przypadku przyznania nagrody opisanej w ust. 1 powyżej – Uczestnik uprawniony do jej 

otrzymania zostanie poinformowany o tym fakcie osobiście, telefonicznie lub listownie, w terminie 

trzech dni od momentu powstania uprawnienia do odebrania nagrody, tj. od dnia upływu terminu 

określonego w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega, iż po trzykrotnej bezskutecznej próbie poinformowania Uczestnika o  

powstałym uprawnieniu do odebrania nagrody, to na Uczestniku ciąży obowiązek dowiadywania się  

o możliwości odbioru nagrody. 

6. Odbioru nagrody należy dokonać osobiście w placówce Kasy, w której Karta konkursowa została 

złożona,  

w terminie 14-tu dni od powzięcia informacji o uprawnieniu do odbioru nagrody, nie później jednak 

niż w terminie 30-tu dni od dnia upływu terminu określonego w § 3 ust. 9 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 5 REKLAMACJE  / SKARGI 

1. Skargę / reklamację dot. Konkursu można składać w następujący sposób: 

1. osobiście – w siedzibie głównej SKOK lub w oddziałach Kasy, przy czym wymaga to zachowania 

formy pisemnej – na formularzu udostępnionym przez SKOK, 

2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres 

siedziby głównej SKOK lub placówki, w której świadczone są usługi na rzecz Kasy,  

3. ustnie – telefonicznie pod nr tel. (0-89) 624 20 20 albo osobiście, do protokołu (w siedzibie 

głównej SKOK lub w placówce, w której świadczone są usługi na rzecz Kasy) złożonej 

pracownikowi. 

http://www.skokalberta.pl/
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2. SKOK na żądanie Uczestnika potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia 

skargi/reklamacji.  

3. Zgłoszenie skargi / reklamacji powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego 

rozpatrzenia. Kasa może wystąpić do Uczestnika o dodatkowe dokumenty i informacje, o ile będzie 

to niezbędne do rozpatrzenia skargi/reklamacji.  

4. Skarga / reklamacja powinna zawierać dane personalne Uczestnika Konkursu, jak również dokładny 

opis i wskazanie przyczyny skargi /reklamacji. 

5. Skargę / reklamację Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od 

daty jej otrzymania.  

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi/reklamacji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Kasa w informacji przekazywanej 

Uczestnikowi konkursu: 

1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 

2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 

3. określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi/reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie 

może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji. 

6. Odpowiedź na skargę / reklamację zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty lub na 

wniosek Uczestnika konkursu – pocztą elektroniczną. 

7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi/reklamacji Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Zarządu SKOK.  

8. Uczestnik może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do 

Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w 

zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kasę 

czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej Kasy.  

9. Obowiązująca w SKOK „Instrukcja rozpatrywania skarg w Regionalnej Spółdzielczej Kasie 

Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brat Alberta dostępne są w placówkach, w których 

świadczone są usługi na rzecz Kasy oraz na stronie internetowej www.skokalberta.pl. 

10. Właściwym dla Kasy organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sprawach ochrony 

konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu „Weź 

pożyczkę i zgarniaj nagrody”. 

2. Uczestnicy Konkursu w przypadku uczestnictwa w Konkursie związani są również postanowieniami 

Statutu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Brata Alberta w 

Szczytnie oraz postanowieniami umowy pożyczki lub umowy kredytu, zawartej ze SKOK.  

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest we wszystkich placówkach, w których świadczone są 

usługi przez Kasę. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skokalberta.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Weź pożyczkę i zgarniaj nagrody” 

 

 

 

          …………………………………… 

           Miejscowość i data 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………… 

Nr członkowski w SKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON KONKURSOWY 

„WEŹ POŻYCZKĘ I ZGARNIAJ NAGRODY” 

 

 

 

Zaznacz poprawną odpowiedź (pyt. 1 i 2): 

 

Pyt. nr 1: Główną siedzibą Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. 

Brata Alberta jest: 

 

A. GDAŃSK    B. KOŁOBRZEG  C. SZCZYTNO 

 

 

 

 

Pyt. nr 2: Ile lat temu powstała Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta?  

 

A. 15   B. 10   C. 20                C. 24 

 

 

 

Pyt. nr 3: (dokończ odpowiedź) 

 

Dobrze jest być członkiem SKOK, ponieważ…………………………………………..……………………. 

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

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

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

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

  

 


