
         Załączniki nr1 

 

  

Regulamin Promocji „PAKIET KIDS”  
  

§ 1 Kto jest organizatorem Promocji?  

1. Promocja „PAKIET KIDS”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Bank Spółdzielczy z siedzibą  w Kobierzycach 

przy ul. Spółdzielczej 5, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Wrocław, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155482 posiadający numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 8960005704, zwany dalej „Bankiem” lub „Organizatorem”.   

2. Do zadań Banku należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagrożenie wystąpienia 

konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami Banku lub Klientami Banku.  

§ 2 Kiedy możesz przystąpić do Promocji?  

1. Do Promocji możesz przystąpić w okresie od 21.11.2022 roku do 01.03.2023 roku.  

2. Promocja trwa od 21.11.2022 roku do 01.03.2023 roku.  

3. Odbiór nagród tylko w okresie trwania promocji lub do wyczerpania zapasów 25szt.  

§ 3 Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?  

1. Promocję kierujemy do Klientów Banku - osób fizycznych w wieku od 18 do 70 lat, mających pełną zdolność do czynności 

prawnych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie od 21.11.2022 roku do 01.03.2023 roku spełnią wszystkie 

następujące warunki:  

1) Jest posiadaczem lub Współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  

2) Wcześniej nie korzystał z promocji Pakiet Kids - można skorzystać tylko jeden raz. 

 

§ 4 Jakie są zasady przyznawania nagrody?  

1. Jeśli spełniłeś warunki uczestnictwa w Promocji, przyznamy Ci nagrodę jeśli zgodnie z zasadami spełnisz wszystkie warunki: 

  Warunki do spełnienia  Nagroda  

1  
  

Założysz konto KIDS 

  
 

2  Wpłacisz minimum 20zł na konto KIDS  

3  Wykonasz jedną transakcję przy pomocy karty KIDS   

ZA SPEŁNIENIE 
WSZYSTKICH POWYŻSZYCH 

WARUNKÓW 
GOTOWE ! Zgłoś się do placówki po odbiór nagrody 

CAŁODNIOWY BILET 

WSTĘPU DO LOOPY’S 
WORLD  

  

  

§ 5 Jak możesz składać reklamacje dotyczące Promocji?  

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, możesz składać na zasadach opisanych w Regulaminie przyjmowania  i 

rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej BS Kobierzyce.  

2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Banku, należy składać  z 

dopiskiem: Promocja „Pakiet Kids”.  

3     Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

§ 6 Postanowienia końcowe  

1. Treść tego Regulaminu jest dostępna:  

1) u konsultantów pod numerem 538 183 449 (z telefonów komórkowych) lub 71 311 12 28 (z telefonów stacjonarnych). 

Opłata za połączenie jest zgodna z opłatą przewidzianą przez Twojego operatora według aktualnego cennika,   

2) w placówkach Banku. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają Regulaminy dostępne na stronie 

https://www.bskobierzyce.pl/o-banku/regulaminy/ 

3. Każda promocja organizowana przez Bank jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane nie podlegają 

łączeniu.  

4. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie  https://www.bskobierzyce.pl/o-banku/regulaminy/  

  

   

  

https://www.mbank.pl/rodo/dla-klientow-indywidualnych-i-firmowych/

