
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JANOWIE LUBELSKIM 

SZKOLNE KOŁO MŁODEGO EKONOMISTY 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA SPOT REKLAMOWY 

 

„Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie 

Lubelskim”  

 

 

 

Organizowanego w ramach Dnia Ekonomisty 

w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  

 

 

 

PATRONAT  

Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 

 

 

 

 

Janów Lubelski 2023r. 

Szkolne 

Koło 

Młodego 

Ekonomisty 



Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Szkolne Koło Młodego Ekonomisty 

1 

 

 

Szkolne 

Koło 

Młodego 

Ekonomisty 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

NA SPOT REKLAMOWY „Zaplanuj swoje finanse z Bankiem 

Spółdzielczym w Janowie Lubelskim”  

organizowanego w ramach  Dnia Ekonomisty 

w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim  

pod patronatem  

 Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na spot reklamowy 

„Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim”. 

2. Konkurs jest organizowany przez „Szkolne Koło Młodego Ekonomisty” przy Zespole 

Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim oraz Powiatowy Bank Spółdzielczy  

w Janowie Lubelskim. 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych  

w Janowie Lubelskim. 

§ 2 

Cele konkursu 

 

Głównym celem konkursu jest:  

1. Zachęcenie potencjalnego klienta do korzystania z usług i produktów finansowych 

Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 

2. Rozwijanie świadomości z dziedziny bankowej młodego pokolenia. 

3. Popularyzacja kreatywności wśród młodych ludzi w zakresie działań marketingowych 

za pomocą nowoczesnych technologii (telefon komórkowy, kamera, komputer) 
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4. Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 

autorskich. 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub spot reklamowy ujęty w formie 

multimedialnej, trwający maksymalnie 90 sekund zachęcający potencjalnego klienta do 

korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 

 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej  wraz  

z kartą zgłoszeniową uczestnictwa zespołu w konkursie na spot reklamowy „Zaplanuj 

swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim (załącznik 1)– 

spotu/filmu reklamowego zgodnie z wymaganiami regulaminu w terminie do 

20.04.2023r. 

2. Spoty i filmy konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu 

wyłącznie zespołowo - liczba uczniów w takim zespole wynosi 3 osoby.  

3. Filmy, spoty konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w niniejszym regulaminie.  

4. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden film, spot reklamowy 

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi 

być zgodna z normami obyczajowymi. 

6. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu do pracy załączone winno być 

oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych wyrażające zgodę na  

udział konkursie na zasadach określonych w regulaminie ( załącznik 2). 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że zespół posiada 

pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu reklamowego oraz, że 

praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

8. Zespół konkursowy udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie  z  prac  konkursowych z  podaniem  imienia  i  nazwiska  autora  oraz 

miejscowości zamieszkania w  celach  promocyjno-marketingowych stosownie  do 

potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora. 
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9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykluczenia  z  konkursu  prac  sprzecznych 

z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie 

nadają się one do publicznej prezentacji. 

10. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez każdego członka  

zespołu warunków konkursu.  

§ 4 

Forma prac konkursowych 

1. Spot reklamowy powinien nadawać się do wykorzystania jako reklama usług 

finansowych Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim. 

2. Praca konkursowa powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej, nie 

przekraczająca 90 sekund  i złożona na nośniku magnetycznym (płyta CD, DVD) lub 

w formie elektronicznej na email kamilakrzos@wp.pl 

3. Nośnik powinien być opisany następującymi danymi: nazwa zespołu, imiona  

i nazwiska wykonawców, klasa. 

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemne zgody na publikację wizerunku osób 

biorących udział w spocie/filmie reklamowym (załącznik 3) 

5. Spot/film powinien ukazać Bank Spółdzielczy w jak najlepszym świetle oraz zachęcać 

do  społeczeństwo do korzystania z jego usług i produktów finansowych . 

6. W spocie/filmie można ukazać  tylko uczniów ZST, budynek i pomieszczenia Banku. 

7. Spot/film konkursowy powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

 być łatwo identyfikowany z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim, 

 wzbudzać pozytywne emocje młodzieży i dorosłych,  

 budować pozytywny obraz Banku Spółdzielczego i jego usług finansowych. 

 

§ 5 

Miejsce i termin składania prac 

Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub w formie elektronicznej na adres email 

kamilakrzos@wp.pl  wraz z  pisemną zgody na publikację wizerunku osób biorących udział 

w spocie/filmie reklamowym (załącznik 1) do opiekuna Szkolnego Koła Młodego 

Ekonomisty.  

Termin dostarczenia prac – do  24.04.2023r.  

Ogłoszenie wyników  i  wręczenie nagrody najlepszemu zespołowi - 27.04.2023r. 

§ 6 
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Komisja konkursowa 

1. Prace oceniać będzie powołana przez organizatora konkursu – Komisja Konkursowa, która 

wybierze laureatów. 

2. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności i kierowania się 

kryteriami zapisanymi w niniejszym regulaminie. 

3. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 7 

Kryteria oceny prac 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a najlepsza praca 

zostanie nagrodzona podczas Dnia Ekonomisty w Zespole Szkół Technicznych w Janowie 

Lubelskim. 

2.  Oceniając prace członkowie Komisji będą zwracać szczególną uwagę na:  

- zgodność pracy z tematyką konkursu, prezentujące temat w sposób interesujący  

i przyciągający uwagę,  

- znaczenie pracy dla idei konkursu, 

- czytelność prezentacji zagadnienia, 

- oryginalność,  

- nowatorstwo w podejściu do tematu. 

3. Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała 

szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

§ 8 

Nagrody 

Dla zespołu zwycięskiego  w konkursie przewidziano atrakcyjną nagrodę niespodziankę, 

której fundatorem jest Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 
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 Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA SPOT 

REKLAMOWY 

„Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim” 

 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam swój udział w Konkursie 

Imię........................................................  

Nazwisko................................................ 

Klasa.........................................................................  

 

 

* wyrażam zgodę na publikację mojej pracy i wizerunku w Internecie lub Monografii  

Szkoły, Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim  oraz oświadczam, że jestem 

współwykonawcą niniejszego spotu/filmu reklamowego.  
 

 

………………………………………….. 

     data, podpis czytelny 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

 

 

        ………………………………………….. 

     data, podpis czytelny 
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Załącznik 2 
 
 

......................................................................................... 

Miejscowość, data 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA UDZIAŁ W KONKURSIE  NA SPOT REKLAMOWY   

„Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim” 

 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

imię:  …………….…………………………………………………..………………  

nazwisko: ..…………….........................................................……….... 

szkoła:  ................................................................................................................ 

w konkursie na spot reklamowy „Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w 

Janowie Lubelskim” organizowanym Szkolne Koło Młodego Ekonomisty w Zespole Szkół 

Technicznych w Janowie Lubelskim.  

 

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie www.zstjanow.fc.pl 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów 

niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 
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Załącznik 3 

 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

 
ZEZWOLENIE NA NIEODPŁATNĄ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 

 

 

Ja 
………………………..……………….

(imię i nazwisko) ur. 
…………………………

(data i miejsce urodzenia) legitymujący 

się dokumentem 
………………………………………………..

(wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) wyrażam zgodę 

na publikację nieodpłatnie mojego wizerunku w ramach konkursu na spot reklamowy 

„Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim” 

……………………………… 

[czytelny podpis ] 

 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

 
ZEZWOLENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA NIEODPŁATNĄ 

PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

 

Ja 
………………………..……………….

(imię i nazwisko) ur. 
…………………………

(data i miejsce urodzenia) legitymujący 

się dokumentem 
………………………………………..

(wpisać rodzaj, serie i numer dokumentu) wyrażam zgodę na 

publikację nieodpłatnie wizerunku mojego dziecka
………………………………

(imię i nazwisko dziecka) w 

ramach konkursu na spot reklamowy „Zaplanuj swoje finanse z Bankiem Spółdzielczym w 

Janowie Lubelskim”. 

 

……………………………… 

[czytelny podpis ] 


