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Rozdział 1. 
Organizatorzy Konkursu 

 
§1.  
 

Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Bankiem BPS, 
oraz zrzeszone i współpracujące z nim Banki Spółdzielcze. Konkurs organizowany jest we 
współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radą Spółdzielczą, 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Kuratoriami Oświaty w ramach Programu 
TalentowiSKO. 
 

 
Rozdział 2. 

Założenia i Cele Konkursu 
 

§2. 
 

Założeniem Konkursu jest przeprowadzenie przez grupę gimnazjalną, akcji pozyskiwania 
funduszy na wybrany zespołowo cel, służący określonej społeczności. 
Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych pozytywnych 
postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a 
także aktywności związanej z oszczędzaniem, w tym szczególnie:  

1) upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania 
pieniędzmi jako niezbędnego składnika współczesnej gospodarki; 

2) upowszechnianie postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości 
zarobkowania; 

3) popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku BPS S.A.,  
a zwłaszcza spółdzielni jako formy działalności gospodarczej sprawdzającej się  
w ekonomii; 

4) rozwijanie i uzupełnianie działań wynikających z Programu TalentowiSKO – związanych 
z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród młodzieży poprzez edukację finansową;  

5) propagowanie pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka i umiejętności 
podziału zadań; 

6) przygotowanie do działań projektowych i pracy zespołowej, zgodnie z Podstawą 
Programową dla szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych kl. 7-8. 

 
 

Rozdział 3. 
Czas trwania Konkursu 

 
§3.  
 

Konkurs trwa od dnia 30 września do dnia 31 marca. 
 
 

Rozdział 4. 
Uczestnicy Konkursu 

 
§5.  
 

W Konkursie mogą brać udział SKO działające w gimnazjach i kl. 7-8 szkół podstawowych 
pod patronatem Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Bankiem BPS. 
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Rozdział 5. 
Warunki Konkursu 

 
§5.  
 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest: 
 
1) pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu złożone we właściwym 

Banku Spółdzielczym, sprawującym patronat nad SKO, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 1  do niniejszego regulaminu, w terminie do dnia 30 października.  
Zgłoszenie musi wskazywać: 

a) cel, na który grupa będzie zbierała pieniądze,  
b) główne działanie, za pośrednictwem którego grupa zamierza pozyskać środki 

na wybrany cel: np. aukcja, zbiórka, festiwal, 
c) inne drobniejsze działania wspierające wybrany cel, 
d) orientacyjne terminy realizacji zadań, 
e) listę osób z grupy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, 
f) nazwisko osoby dowodzącej projektem (ucznia) oraz opiekuna projektu 

(nauczyciela); 
2) przesłanie przez Bank Spółdzielczy w terminie do dnia 16 listopada: 

a) zgłoszeń przystąpienia SKO do Konkursu do Centrali Banku BPS na adres: 
Bank BPS S.A. 
Zespół Komunikacji 
ul. Grzybowska 81 
00-844 Warszawa 

b) „Zestawienia SKO zgłoszonych do konkursu”, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu na adres: 
talentowisko@bankbps.pl  

2. Warunkiem oceny działań SKO w Konkursie jest: 
1) przesłanie przez szkołę do właściwego Banku Spółdzielczego kompletnie 

wypełnionego Załącznika nr 3  „Raport z udziału w Konkursie”, którego wzór 
został dołączony do niniejszego regulaminu, wraz ze wskazanym w raporcie 
Dokumentem od szkoły, potwierdzającym realizację zadań – w terminie do dnia 8 
kwietnia ; 

2) przesłanie przez Bank Spółdzielczy do Centrali Banku BPS, w terminie do dnia 18 
kwietnia: 
a) materiałów, o których mowa w pkt. 1 na adres: 

Bank BPS S.A. 
Zespół Komunikacji 
ul. Grzybowska 81 
00-844 Warszawa 

b) „Zestawienia SKO biorących udział w konkursie”, stanowiącego Załącznik  
nr 4 , na adres: talentowisko@bankbps.pl 

3) przekazanie przez Komisję Regionalną listy dwóch laureatów Konkursu 
Regionalnego do Krajowej Komisji Konkursowej do dnia 25 maja. 

3. Regulamin Konkursu oraz druki związane z przystąpieniem do Konkursu  
jak i sprawozdaniem z udziału w Konkursie są dostępne w Centrali Banku BPS  
i w Bankach Spółdzielczych, sprawujących patronat nad szkołami biorącymi udział  
w Konkursie oraz na stronie internetowej Programu TalentowiSKO  www.talentowisko.pl. 

4. Wszystkie sumy zebrane na wybrany cel w ramach działań konkursowych są  
przechowywane na koncie SKO w Banku Spółdzielczym sprawującym patronat nad 
SKO. 
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Rozdział 6. 
Zasady punktacji Konkursu 

 
§6.  

 
I. Ocenie Komisji Konkursowej podlegają: 
1. Organizacja działań w Konkursie „Spółdzielnia dobrych serc” (0-60 pkt.): 

Punktowaniu podlega realizacja planu przedstawionego w zgłoszeniu do Konkursu, 
oceniane są: 

1) cel, na który grupa zbierała pieniądze (0-10 pkt.); 
2) sposób realizacji głównego działania za pośrednictwem, którego grupa zbierała 

środki na wybrany cel (aukcji, zbiórki, festiwalu, itp. (0-10); 
3) realizacja innych działań służących zebraniu pieniędzy na wybrany cel (0-10 pkt.); 
4) promocja inicjatywy (0-10 pkt); 
5) liczba uczniów zaangażowanych w działania konkursowe w stosunku do ogólnej 

liczby uczniów w szkole (0-10 pkt); 
6) liczba zebranych pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia zaangażowanego 

w zbiórkę na wybrany cel (0-10 pkt); 
Łącznie za tę kategorię można uzyskać od 0 do 60 pkt.  

2. Promocja i popularyzowanie działań konkursowych i SKO (0-27 pkt.): 
1) prezentacja multimedialna / film z działań konkursowych oraz innych inicjatyw 

realizowanych w ramach SKO, dostarczona na płycie CD, DVD lub pendrive,  
jako „Dokument Szkoły nr 1”, 

punktowaniu podlegają: 
a) pomysł na prezentację działań, 
b) jakość zaprezentowanych materiałów (merytoryczna, graficzna). 

  Łącznie za tę kategorię można uzyskać od 0 do 12 pkt; 
2)  aktywność szkoły na blogu dostępnym w ramach strony www.talentowisko.pl, 

punktowaniu podlegają: 
a) ilość wpisów i systematyczność prowadzenia bloga. 

Łącznie za tę kategorię można uzyskać od 0 do 15 pkt.  
II. Szkoła w czasie trwania konkursu może podejmować szereg działań w ramach SKO.  

Do konkursu zgłasza jedno wybrane – akcję zbiórki pieniędzy na szczytny cel.  
Akcji mogą towarzyszyć działania wspierające (np. zbiórki, aukcję na mniejszą skalę).  

III. Szkoła opisuje wybrane działanie zgodnie ze schematem określonym w Załączniku 3       
do niniejszego Regulaminu (Raport z działań konkursowych) i dołącza dodatkowo 
prezentację multimedialną/ film, w której umieszcza zdjęcia, materiały graficzne, filmowe, 
zdjęcia prac plastyczne, itp. dokumentujące realizację zadania konkursowego i pozostałe 
aktywności w ramach SKO, nazywając ją - Dokument Szkoły nr 1. 

IV. Ocenie podlegają Raporty wypełnione w minimum 50 %, co oznacza, że aby Komisja 
przystąpiła do oceny Raportu, musi on zawierać minimum cztery (z ośmiu) kompletnie 
wypełnione punkty.  Wstępnej weryfikacji Raportów dokonuje patronujący Bank 
Spółdzielczy, a następnie Zespół Komunikacji Banku BPS S.A. 

V. Ocenie podlegają jedynie wpisy na temat działań podejmowanych w ramach SKO 
dotyczące szeroko rozumianych finansów i oszczędzania (nie wszystkie aktywności 
realizowane przez szkołę!) oraz działań konkursowych. Wpisy dublujące się nie 
podlegają ocenie.). 

VI. O kolejności miejsc zajętych przez SKO uczestniczące w Konkursie decyduje suma                
punktów uzyskanych za realizację zadań wymienionych w § 7 niniejszego Regulaminu. 

VII. Maksymalnie SKO może uzyskać na etapie I (regionalnym) i etapie II (ogólnopolskim)    
Konkursu po 87 pkt.  

VIII. Punkty z poszczególnych etapów nie sumują się. 
IX. Nie może zostać przyznana nagroda równorzędna, wobec czego przy równej ilości   

punktów o kolejności decyduje Komisja Konkursowa.  
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X. Komisja Konkursowa może nie przyznać poszczególnych nagród, jeśli dojdzie do   
wniosku i oceny, że prace zgłoszone do konkursu nie spełniają wymaganych kryteriów 
bądź ich wartość merytoryczna nie jest wystarczająca. 

 
 

 
Rozdział 7. 

Podsumowanie Konkursu i zasady funkcjonowania Komis ji Konkursowej 
 

 §7.  
 

 
1. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch etapach – I (regionalnym) i II (ogólnopolskim). 
2. Organizatorami podsumowania Konkursu na I (regionalnym) etapie jest Centrala Banku 

BPS. 
3. Do obowiązków Organizatora należy: 

1) powołanie do dnia 29 kwietnia Regionalnej Komisji Konkursowej na zasadach 
określonych w § 8 niniejszego Konkursu; 

2) przekazanie do dnia 31 maja protokołu Regionalnej Komisji Konkursowej wraz ze 
zbiorczym (regionalnym) sprawozdaniem z przebiegu Konkursu do Komisji Krajowej 
wraz z kompletem materiałów związanych, z tymi SKO, które zajęły I miejsca na 
etapie regionalnym Konkursu.  

4. Organizatorem Konkursu na II (ogólnopolskim) etapie jest Centrala Banku BPS. 
5. Organizator ma obowiązek powołać do dnia 10 maja Krajową Komisję Konkursową SKO 

na zasadach określonych w § 9 niniejszego Konkursu. 
 

 
Rozdział 8. 

Zasady funkcjonowania Regionalnej Komisji Konkursow ej 
 

§8. 
 

1. W skład Regionalnej Komisji Konkursowej SKO wchodzi do 6 członków,  
w tym przedstawiciele: 
1) Banku BPS – 2 osoby; 
2) Banków Spółdzielczych – 1 osoba; 
3) Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – 1 osoba; 
4) Kuratorium Oświaty – 1 osoba; 
5) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 1 osoba. 

Wymiennie członkami Komisji mogą być przedstawiciele innych instytucji 
współpracujących z organizatorem. 

2. Ponadto w posiedzeniach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć losowo wybrani    
opiekunowie SKO – 2 osoby, jako obserwatorzy bez prawa głosu, przy czym zasady i 
tryb przeprowadzenia losowania zostanie określony samodzielnie przez Komisję 
Regionalną.  

3. Obsługę posiedzenia Regionalnej Komisji Konkursowej SKO zapewnia Centrala Banku 
BPS. 

4. Do podstawowych zadań Komisji należą: 
1) analiza złożonych sprawozdań SKO wraz z przyznaniem określonej niniejszym 

Regulaminem liczby punktów; 
2) wybór w terminie do dnia 25 maja spośród wszystkich SKO z danego Regionu, 

dwóch laureatów I etapu Konkursu, przyznanie I i II miejsca oraz sporządzenie 
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej. 

5. Komisja Konkursowa do dnia 31 maja powiadamia pisemnie o wynikach uczestników 
Konkursu. 
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Rozdział 9. 
Zasady funkcjonowania Krajowej Komisji Konkursowej 

 
§9. 
 

1. W skład Krajowej Komisji Konkursowej SKO wchodzi do 9 osób, w tym przedstawiciele: 
1) Banku BPS – 2 osoby; 
2) Banków Spółdzielczych – 1 osoba; 
3) Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – 1 osoba; 
4) Kuratorium Oświaty – 1 osoba; 
5) Krajowej Rady Spółdzielczej – 1 osoba; 
6) Krajowego Związku Banków Spółdzielczych – 1 osoba; 
7) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 1 osoba; 
8) Ministerstwa Edukacji Narodowej – 1 osoba. 

Wymiennie członkami Komisji mogą być przedstawiciele innych instytucji 
współpracujących z organizatorem. 

2. Obsługę posiedzenia Krajowej Komisji Konkursowej SKO zapewnia Centrala Banku 
BPS. 

3. Do podstawowych obowiązków Krajowej Komisji należy wybór zwycięzcy Konkursu w 
skali ogólnopolskiej, przy czym wybór następuje spośród SKO, które zajęły pierwsze 
miejsca w Regionach.  

4. Krajowa Komisja Konkursowa ustala wyniki Konkursu do dnia 10 czerwca 
i powiadamia pisemnie uczestników Konkursu. 

 
 

Rozdział 10. 
Nagrody 

 
§10.  
 

1. SKO, które zajęły I i II miejsce w I etapie Konkursu otrzymają dofinansowanie do 
inicjatywy zgłoszonej do Konkursu oraz nagrody pieniężne. Opiekunowie SKO otrzymają 
nagrody pieniężne. 

2. SKO, które zajęły I, II i III miejsce w II etapie Konkursu otrzymają dofinansowanie do 
inicjatywy zgłoszonej do Konkursu oraz nagrody pieniężne. Opiekunowie SKO otrzymają 
nagrody pieniężne. 

 
§11.  
  

1. O wysokości nagród pieniężnych na poszczególnych etapach Konkursu decyduje 
Organizator Konkursu i informacje te publikuje na stronie www.talentowisko.pl w dniu 
rozpoczęcia Konkursu.  

2. Fundatorami nagród dla SKO uczestniczących w Konkursie są Banki Spółdzielcze  
z Grupy BPS. Ponadto fundatorami mogą być inne zainteresowane osoby fizyczne  
i prawne. 

3. Nagrody zostają przekazane laureatom do końca czerwca.  
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Rozdział 11. 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§12.  
    

1. Organizator Konkursu ma prawo do wykorzystywania nadesłanych przez szkoły 
materiałów konkursowych na stronach www.talentowisko.pl, www.bankbps.pl oraz  
w biuletynie Grupy BPS, jak na innych polach eksploatacji.  

2. Zmiany w regulaminie Konkursu mogą zostać wprowadzone dopiero po zakończeniu 
jego edycji w danym roku szkolnym. 

3. Administrator Danych Osobowych, którym jest Bank BPS, będzie przetwarzał dane 
osobowe uczestników konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr 
telefonu oraz wiek, a w przypadku Zwycięzców Konkursu oraz Opiekunów SKO 
dodatkowo, dane niezbędne do dopełnienia przewidzianych prawem obowiązków 
podatkowych, w tym w szczególności nr konta, Numeru Identyfikacji Podatkowej lub 
numeru PESEL. 

4. Bank BPS oświadcza, iż dane osobowe uczestników konkursu i Opiekunów  
w zakresie: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły, w której uczestnik konkursu oraz Opiekun 
SKO uczy się lub pracuje, pozostaną w dokumentacji Konkursu, zostaną opublikowane  
w biuletynie Grupy BPS „BWS" oraz na stronach www.talentowisko.pl, www.bankbps.pl. 
Przystąpienie do udziału w  Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem na to zgody. 

5. Terminy wskazane w Regulaminie  i załącznikach określone w dniach i miesiącach 
odnoszą się do roku szkolnego edycji Konkursu, w której SKO zgłosiło udział. 
 

 
 


