REGULAMIN
Konkurs na najlepszy artykuł na temat bankowości spółdzielczej w Polsce

§1
1. Organizatorem Konkursu na najlepszy artykuł na temat bankowości spółdzielczej
w Polsce dalej zwanego „Konkursem” jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji
z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Herberta 8 wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000035860 o numerze NIP 5260213095, zwane dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany w porozumieniu z SGB Bankiem S.A. z siedzibą w z
siedzibą w Poznaniu, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a, , NIP: 7770005362,
REGON 004848217
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego artykułu na temat: „Rola bankowości
spółdzielczej we wspieraniu lokalnych społeczności”.
§2
Zasady Konkursu określa Regulamin Konkursu, dalej zwany „Regulaminem”.
§3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
oraz słuchacze studiów podyplomowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) napisanie oryginalnego artykułu w języku polskim (dalej zwanego
„Artykułem”),
1. poświęconego tematyce Konkursu określonej w § 1 ust. 1, który nie był wcześniej i
nie jest przekazany do publikacji,
2) dostarczenie przedmiotowego Artykułu do Organizatora w terminie do dnia
10 czerwca 2018 roku w formie elektronicznej, w postaci dokumentu Word.
2. Artykuł powinien być dostarczony za pomocą poczty elektronicznej na adres:
konkurs@cpb.pl

3. Uczestnik Konkursu składając swój artykuł oświadcza, że posiada prawa autorskie do
artykułu i przenosi je nieodpłatnie, na czas nieokreślony i w całości na Organizatora
konkursu;
4. Autorem artykułu może być jedna osoba. Prace zbiorowe nie biorą udział w
Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych na konkurs artykułów.
6. Autor wraz z artykułem powinien przesłać dane umożliwiające kontakt z nim: numer
telefonu, adres e-mail.
§4
1. Artykuł powinien zawierać od 3000 do maksymalnie 5000 znaków.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 18 czerwca 2018 r.
3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną
w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie
Konkursu adres e-mail.
4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na stronie
www.nzb.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu
z uwagi na ilość nadesłanych prac konkursowych, o czym niezwłocznie poinformuje
uczestników, publikując stosowną informację na stronie internetowej pod
adresemwww.nzb.pl
6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, w szczególności z uwagi
na niskie zainteresowanie i małą liczbę prac, względnie niski poziom merytoryczny
nadesłanych prac. O odwołaniu Konkursu Organizator niezwłocznie poinformuje
uczestników, publikując stosowną informację na stronie internetowej: www.nzb.pl
§5
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której praca otrzyma najwyższe oceny od Jury
Konkursu.
2. Nagrodą w konkursie jest bezpłatny miesięczny staż dla jednej osoby w Centrum
Prawa Bankowego i informacji lub u jednego z partnerów Centrum Prawa Bankowego
i Informacji. Staż odbędzie się w okresie od 1 do 31 lipca 2018 r. Jeżeli laureat
Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w stażu w tym okresie, uznaje się, że
zwycięzca zrezygnował z nagrody.
§6
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą
Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz przedstawiciele SGB
Banku S.A.
2. Jury ocenia prace zakodowane, przez co Jury nie ma możliwości poznania autora
pracy.

3. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny, tj. nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Metoda oceny Artykułów zastosowana przez Jury ma charakter poufny i nie może być
ujawniona.
5. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w szczególności z uwagi na
niskie zainteresowanie i małą liczbę prac, względnie niski poziom merytoryczny
nadesłanych prac
§7
1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia
uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia
zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie Konkursu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do na
stronie www.nzb.pl.
§8
1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.
2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu
zakończenia Konkursu.

