Załącznik do Uchwały Nr 77/2019 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w
Zabłudowie z dnia 29.08.2019 r.

REGULAMIN
Konkursu szkolnego "Oszczędzanie to marzeń spełnianie"

1. Organizatorem konkursu jest Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, zwany
dalej Bankiem.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII Szkoły Podstawowej w Zabłudowie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Banku.
4. Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni a także
popularyzowanie Banku wśród dzieci i młodzieży,
5. Konkurs polega na napisaniu wiersza o oszczędzaniu, dzięki któremu można spełnić swoje
marzenia. Wiersz nie może być krótszy niż 6 i nie dłuższy niż 12 wersów. Tekst należy
napisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów.
6. Jeden autor może zgłosić jedną pracę konkursową. Na odwrocie pracy należy umieścić dane
autora pracy (imię i nazwisko, klasa). Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszenia
stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
7. Nadesłane prace będą oceniane według kryteriów: zgodności z tematem, twórczego
charakteru utworu, poziomu literackiego, oryginalności i ogólnej estetyki pracy.
8. Termin składania prac konkursowych w siedzibie Banku w Zabłudowie przy ul. Surażskiej 2 to
27.09.2019 r.
9. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.
10. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Banku spośród jego pracowników zapozna się z
nadesłanymi pracami i wyłoni trzech laureatów oraz wyróżnienia.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 04.10.2019 r.
12. Prace konkursowe przechodzą na własność Banku i nie będą zwracane.
13. Podsumowanie konkursu połączone z przedstawieniem prac laureatów i wręczeniem nagród
przez przedstawiciela Banku odbędzie się w terminie uzgodnionym z Dyrektorem szkoły.
14. Nagrodami w konkursie będą:

1) laureaci - karty podarunkowe do sieci sklepów Decathlon o wartości:
•

I miejsce – 350 zł

•

II miejsce – 250 zł

•

III miejsce – 150 zł

•

2 dodatkowe wyróżnienia – 100 zł

2) pozostali uczestnicy – upominki rzeczowe.
15. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymają dyplomy, autorzy wyróżnionych prac otrzymają
podziękowania a pozostali uczestnicy konkursu drobne upominki rzeczowe.

16. Organizator przewiduje ekspozycję prac w jednostkach Banku, publikacje na stronie
internetowej oraz w wydawanych materiałach promocyjnych.
17. Za prawidłowy przebieg akcji i jej realizację odpowiada Zespół Wsparcia Sprzedaży tel. 85
678 57 75.

