
Regulamin konkursu „Konkurs dla aktywnych” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulamin” określa zasady konkursu pt. „Konkurs dla 

aktywnych” dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów 

indywidualnych w PLUS BANK S.A., zwanego dalej „Konkurs”. 

2. Organizatorem Konkursu jest PLUS BANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 

04-026), Al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096937, REGON 630520298, NIP 781 00 

14 345, kapitał zakładowy w wysokości: 316.881.665,10 złotych w całości opłacony, zwana dalej 

„Bank”.  

3. Konkurs trwa w okresie od 10 kwietnia 2017r. do 10 czerwca 2017r., zwanym dalej „Okres 

Konkursu”. 

 

§2 

Definicje 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  

a) Rachunek – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla klienta indywidualnego prowadzony 

przez Bank, 

b) Karta - karta debetowa wydana przez Bank do rachunku według zasad opisanych w 

Regulaminie wydawania i używania kart debetowych Plus Bank S.A. dla osób fizycznych, 

c) Naklejka zbliżeniowa – karta w formie naklejki, umożliwiająca dokonywanie Transakcji 

zbliżeniowych wydana do Rachunku Posiadacza prowadzonego przez Bank, 

d) Transakcja – operacja bezgotówkowa przy użyciu Karty lub Naklejki zbliżeniowej,  

e) Posiadacz– posiadacz Rachunku, który dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji 

kartowych zgodnie z umową o prowadzenie Rachunku zawartą z Bankiem. 

 

§3 

Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 

1. W Konkursie może wziąć udział Posiadacz, który w Okresie Konkursu spełni łącznie następujące 

warunki: 

a) będzie posiadaczem Karty lub Naklejki zbliżeniowej,  

b) dokona co najmniej jednej (1) Transakcji Kartą lub Naklejką zbliżeniową, które w Okresie 

Konkursu nie zostaną anulowane,  

c) w Okresie Konkursu zostanie zarejestrowany co najmniej jeden (1) wpływ na Rachunku 

Posiadacza z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy (nie dotyczy wpłat realizowanych przez 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z rachunku firmowego na rachunek 

prywatny) lub renty/emerytury z ZUS/KRUS, 

zwany dalej „Uczestnik Konkursu”.  



2. Zadaniem Uczestników Konkursu jest przygotowanie oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie „W jaki 

sposób aktywnie spędzić weekend?”.  

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w Okresie Konkursu do: 

a) zapoznania się z zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie,  

b) przesłania do Banku w Okresie Konkursu za pośrednictwem modułu Poczta (typ wiadomości: 

Konkurs) dostępnego w bankowości elektronicznej plusbank24.pl lub aplikacji mobilnej 

plusbank24 odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób aktywnie spędzić weekend?”, zwane dalej 

„Zgłoszenie”.  

Przesłanie wiadomości obejmującej odpowiedź na pytanie wskazane w niniejszej lit. b) i w 

sposób w niej określony będzie uznane za prawidłowe Zgłoszenie do Konkursu oraz akceptację 

Regulaminu Konkursu.  

4. Przesyłając Zgłoszenie w sposób określony w ust. 3 lit. b) powyżej, Uczestnik wyraża zgodę na 

pobranie z systemu finansowo-księgowego Banku i przetwarzanie przez Bank danych osobowych 

Uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Bank w celu przeprowadzenia i 

realizacji Konkursu przetwarza następujące dane Uczestnika zaewidencjonowane w systemie 

finansowo-księgowym Banku: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer CIF klienta oraz 

numer PESEL.  

5. Uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jedno Zgłoszenie do Konkursu. 

6. W Konkursie za prawidłowe Zgłoszenia uznawane są wyłącznie Zgłoszenia przesłane do Banku, w 

sposób spełniający warunki określone w § 3 ust. 3 lit. b) Regulaminu. 

7. Przy ustalaniu, czy Posiadacz jest uprawniony do udziału w Konkursie będą brane pod uwagę 

wszystkie Transakcje dokonane przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu oraz wszystkie 

wpływy na Rachunku Posiadacza z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy (nie dotyczy wpłat 

realizowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z rachunku firmowego na 

rachunek prywatny) lub emerytury/renty z ZUS/KRUS i które w Okresie Konkursu nie zostały 

anulowane - niezależnie od daty przesłania Zgłoszenia w Okresie Konkursu przez Uczestnika. 

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Banku oraz członkowie ich rodzin. 

 

§ 4.  

Jury  

1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa jury Konkursu, zwane 

dalej „Jury”. 

2. W skład Jury wejdą dwie osoby wskazane przez Bank. 

3. Do zadań Jury należy w szczególności:  

a) sporządzenie listy Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie, 

b) ocena i wybór najciekawszych odpowiedzi na pytanie wskazane w § 3 ust. 3 lit. b) 

Regulaminu,  

c) udział w postępowaniu reklamacyjnym.  

 

 

 



§ 5. 

Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie ufundowane zostały przez Bank.  

2. W Konkursie zostanie przyznanych 10 nagród w postaci opaski Sony SmartBand SWR10 o wartości 

187 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem zł) każda, zwana dalej „Nagroda”, wraz dodatkową 

nagrodą pieniężną w wysokości  21 zł (słownie: dwadzieścia jeden zł).  

3. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę. 

4. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu 

ryczałtowemu w wysokości 10% wartości Nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). 

5. Płatnikiem podatku wskazanego w ust. 4 powyżej jest Bank.  

6. Bank przed wydaniem Nagrody potrąci z kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej przypisanej do 

Nagrody zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

§ 6.  

Zasady wyłaniania Zwycięzców  

1. Jury dokona rozstrzygnięcia Konkursu po zakończeniu Okresu Konkursu, w terminie do dnia 20 

czerwca 2017 r.  

2. Jury spośród Uczestników, którzy dokonali co najmniej jednej (1) Transakcji, która to Transakcja w 

Okresie Konkursu nie została anulowana oraz spełnili pozostałe warunki określone w § 3 ust. 1 

Regulaminu, w tym przesłali Zgłoszenie, tj. odpowiedź na pytanie „W jaki sposób aktywnie spędzić 

weekend?” dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, których odpowiedzi w ocenie Jury 

są najciekawsze.  

3. Przy wyborze najciekawszych odpowiedzi Jury będzie brało pod uwagę kreatywność, rozumianą 

jako twórcze podejście do pytania konkursowego, nieszablonowość odpowiedzi.  

4. Dziesięciu Uczestnikom, których odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, zostaną 

przyznane Nagrody, zwani dalej „Zwycięzcy Konkursu”. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r.  

6. Lista Zwycięzców Konkursu ogłoszona zostanie przez Bank na stronie www.plusbank.pl poprzez 

podanie danych Zwycięzcy Konkursu: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości, w 

której mieszka Zwycięzca Konkursu, który jest zaewidencjonowany w systemie finansowo – 

księgowym Banku.  

7. Bank w terminie do pięciu (5) dni od dnia opublikowania listy Zwycięzców Konkursu prześle za 

pośrednictwem modułu Poczta w bankowości elektronicznej plusbank24.pl Zwycięzcom Konkursu 

informację o przyznanej Nagrodzie w Konkursie. 

8. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość 

pieniężną. 

9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie.  

10. Zwycięzca Konkursu może zrzec się Nagrody w Konkursie, ale w zamian nie przysługuje mu 

jakakolwiek inna nagroda ani jej równowartość w kwocie pieniężnej 



 

§ 7.  

Wydanie Nagród 

1. Warunkiem wydania Nagrody jest nie wypowiedzenie przez Zwycięzcę Konkursu umowy o 

prowadzenie Rachunku w terminie do dnia wydania Nagrody.  

2. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 5 lipca 2017r. na adres 

korespondencyjny, zaewidencjonowany w systemie finansowo - księgowym Banku.  

 

§ 8. 

Licencja 

1. Uczestnik Konkursu dokonując Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że w razie zwycięstwa w 

Konkursie, z chwilą odbioru Nagrody, udziela Bankowi licencji do korzystania z przesłanej 

odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu, zwanej dalej 

„Odpowiedź”, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, 

techniką cyfrową,  

b) wprowadzenie do pamięci komputera,  

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet na dowolnej stronie www, 

e) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Odpowiedzi dla potrzeb stworzenia dowolnych 

materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez 

ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do 

obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

2. Poza Nagrodą Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia 

licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

3. Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź oświadcza, że zezwala na rozpowszechnianie 

Odpowiedzi bez podania swojego imienia i nazwiska. 

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Odpowiedź oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi oraz, że 

Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy 

osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Odpowiedzi. 

 

§ 9 

Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922) jest Bank.  

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu. 

3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. 

 



 

§ 10 

Reklamacje 

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Konkursu w Okresie Konkursu jak również w 

terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu. Reklamacja może zostać złożona za 

pośrednictwem:  

a) poczty elektronicznej przesłanej na adres: reklamacje@plusbank.pl, z podaniem w tytule 

„Reklamacja – Konkurs „Konkurs dla aktywnych”, lub 

b) Systemu Bankowości Elektronicznej plusbank24.pl, lub 

c) pisemnie na adres: Biuro Jakości i Reklamacji PLUS BANK S.A., ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 

Poznań z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Konkurs dla aktywnych”.  

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji, e-mail, numer 

telefonu kontaktowego Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny 

reklamacji oraz opis roszczenia Uczestnika Konkursu. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub przekazania reklamacji. 

W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony o okres nie 

dłuższy niż 30 dni. Bank zawiadamia Uczestnika Konkursu o przyczynach wydłużenia okresu 

rozpatrywania reklamacji, wskazując okoliczności na to wpływające. 

4. Uczestnik Konkursu o sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji zostanie powiadomiony za 

pośrednictwem plusbank24.pl lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany 

przy przesyłaniu reklamacji. 

 

§11 

Postanowienia końcowe  

1. Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Banku oraz przesyłane 

będą drogą e-mail po wysłaniu prośby o Regulamin na adres dzrk@plusbank.pl oraz na stronie 

internetowej Banku www.plusbank.pl.  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 04.02.1994 roku prawo autorskie i prawa pokrewne (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 

666 ze zm.). 

 


