
„Oszczędzam na …” KONKURS  

  
 
 

Zapraszamy wszystkich oszczędzających w SKO do udziału 

w konkursie plastycznym pt. „Oszczędzam na…” 
Każdy z nas ma jakieś marzenia np.: nowe rolki, gra, książka. Drogą prowadzącą do ich spełnienia jest 

systematyczne oszczędzanie. Jesień temu sprzyja, dlatego odkładając kilka złotych dziennie, możesz kupić 
sobie… No właśnie? Jakie jest twoje marzenie? Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie 

„oszczędzam na…”. Czekamy na Wasze prace, w dowolnej technice plastycznej (format A3 lub A4), 

obrazujące marzenie na realizację, którego oszczędzacie. Autorzy najciekawszych zgłoszeń otrzymają Ipody 
Shuffle. 

 
Prace proszę oddać do 12 listopada 2012 r. opiekunowi SKO tj. pani Annie Lewandowskiej. 

 
Każda Praca musi być opisana na rewersie w następujący sposób: 

1) imię i nazwisko  (imiona i nazwiska) opiekuna prawnego Uczestnika (opiekunów prawnych), 

2) imię Uczestnika i  kategoria wiekowa(I 5-9 lat, II 10-13 lat), do której zgłaszana  jest Praca oraz 
miejscowość zamieszkania, 

3) adres email lub nr telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, 
4) Akceptuję regulamin. Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości  

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko)  – dziecka, którego jestem opiekunem i nie narusza praw 
podmiotów trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 

Spółkę Akcyjną danych osobowych moich i dziecka, którego jestem opiekunem, w celu uczestnictwa w 
Konkursie plastycznym dla czytelników ekonomicznego poradnika dla dzieci „Brawo Bank” i w celu przekazania 

Nagród zwycięzcom Konkursu , a także na publikację ww. danych osobowych w przypadku zwycięstwa w 

Konkursie w „Brawo Bank” oraz na stronie SKO http://www.pkobp.pl/index.php/id=konkurs_pl/section=stud. 
Nadto udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody na wykorzystanie nadesłanej pracy dla 

potrzeb przeprowadzenia Konkursu i  jej zarchiwizowania. W przypadku nagrodzenia pracy w Konkursie 
zobowiązuję się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy na wszystkich 

polach eksploatacji na zasadach ustalonych przez Organizatora.. 

 
……………………………………………………………………….. 

 (podpis opiekuna). 
 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pkobp.pl/sko w zakładce konkursy 

 
Przesłała: A. Lewandowska 

 
 

http://www.pkobp.pl/sko

