
 
 

REGULAMIN KONKURSU pn. „Loteria Świąteczno-noworoczna” 

 

Rozdział 1. Informacje ogólne 

§1. 

Organizatorem Konkursu pn. „Loteria Świąteczno-noworoczna” (zwanym dalej Loterią) jest Bank 

Spółdzielczy w Jaworze ul. Wrocławska 2, 59-400 Jawor, zwany dalej Organizatorem. 

§2. 

Loteria prowadzona jest w placówkach* Banku Spółdzielczego w Jaworze w dniach 19-12-2022r. do 

31-01-2023r. Rozstrzygnięcie Loterii i ogłoszenie wyników nastąpi 03.02.2023 r. Informacje                       

o wynikach zostaną umieszone na stronie internetowej Banku: www.bs-jawor.pl. 

 

Rozdział 2. Zasady organizacyjne 

§3. 

1. Głównym założeniem Loterii jest promowanie produktów kredytowych Banku Spółdzielczego w 

Jaworze wśród nowych oraz obecnych Klientów. 

 

2. W Loterii udział mogą wziąć osoby pełnoletnie, które skorzystają z jednej z ofert produktów 

kredytowych proponowanych przez Bank Spółdzielczy w Jaworze i udzielą prawidłowej 

odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości produktów bankowych oraz historii Banku.  

 

3. Po uruchomieniu produktu kredytowego i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie, uczestnik 

Loterii otrzyma kupon konkursowy (część „C”) w  placówce* Banku Spółdzielczego w Jaworze, w 

której podpisał umowę kredytową. 

 

4. Każdy los w Loterii przewiduje nagrodę dla uczestnika. 

 

5. Pracownicy Banku oraz ich rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa wyłączeni są z udziału w 

Loterii 

 

6. Informacje dotyczące produktów kredytowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej : 

www.bs-jawor.pl bądź w placówkach* Banku. 

 

Rozdział 3. Nagrody 

§ 4. 

 

1. Nagrodami rzeczowy w Loterii są: 

1) Rower – główna nagroda szt. 1 

http://www.bs-jawor.pl/


 
2) Torby sportowe 

3) Bidony 

4) Termosy 

5) Notesy 

6) Parasolki 

7) Filiżanki 

2. Uczestnik Loterii w momencie odbierania nagrody po przedstawieniu kuponu (część „C”) podpisuje 

„Pokwitowanie odebrania nagrody rzeczowej, który stanowi Załącznik nr 1 do wyżej wymienionego 

Regulaminu. 

 

Rozdział 4. Zasady rozstrzygnięcia Loterii 

§ 5. 

1. Po zakończeniu Loterii,  kupony z części „A” zostaną dostarczone przez pracowników Banku do 

Centrali Banku Spółdzielczego w Jaworze. 

2. Komisja, w której skład wchodzi trzech pracowników Centrali Banku Spółdzielczego w Jaworze 

wylosuje spośród zebranych kuponów z części „A” w pierwszej kolejności nagrodę główną, która 

jest opisana w § 4. ust. 1 , pkt 1. 

3. Kolejne losowania nagród odbędą się zgodnie z listą nagród rzeczowych wymienionych w § 4. ust. 

1 (pkt od 2 do 7).  

4. O wynikach Loterii oraz sposobie odebrania nagród rzeczowych, laureaci zostaną poinformowani 

zgodnie z zadeklarowaną formą kontaktu w Banku Spółdzielczym w Jaworze. 

 

Rozdział 5. Postanowienie końcowe 

§ 6. 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Loterii jest Bank Spółdzielczy w Jaworze, z 

siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 2. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na 

zasadach określonych w RODO. 

 

2. Organizator Loterii nie ponosi odpowiedzialności, za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę 

warunków Loterii w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. 

 

3. Regulamin Loterii dostępny jest w placówkach* Banku Spółdzielczego w Jaworze i na stronie 

internetowej: www.bs-jawor.pl. 

 

4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator Loterii. 

 

5. Uczestnicy Konkursu akceptują warunki i regulamin. 

http://www.bs-jawor.pl/


 
 

 

*placówkach Banku Spółdzielczego w Jaworze: 

Jawor, Wrocławska 2,  poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30, tel. 76/870 28 34 

Męcinka 10, poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00, tel. 76/871 18 15 

Mściwojów 40a, poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00, tel. 76/872 85 25 

Bolków, Rynek 1, poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30, tel. 75/741 33 22 

Strzegom, Rynek 38, poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30, tel. 74/855 03 17 

Paszowice 260 tel. 76/870 17 82, poniedziałek - piątek 7:30 - 15:00 

 

 

 


