Regulamin rankingu Event’s Awards:
1. Organizatorem rankingu Event’s Awards jest firma Eventualnie Paulina Pięta oraz ekipa organizacyjna.
2. Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rankingu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia. Regulamin dostępny jest na stronie eventsfestival.pl. Przed wzięciem udziału w rankingu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w rankingu jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
3. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych wydarzeń w Polsce w celu podnoszenia jakości eventów.
Przez event rozumiemy każde wydarzenie pasujące do kategorii wymienionych w rankingu z
pominięciem szkoleń i kursów. Do eventu można zaliczyć konferencje, spotkania, wydarzenia cykliczne,
wykłady.
4. Ranking składa się z trzech etapów: zgłoszeń eventów, głosowania i wręczenia Grand Prix Event’s
Awards.
5. Pierwszy etap zgłoszeń będzie polegał na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie
internetowej od dnia 05.11.2016 r. do dnia 30.12.2016r. do godz. 23:59.
6. Zgłoszenia może dokonać organizator lub uczestnik eventu. Wydarzenia będą podzielone na dwie
kategorie: eventy do 100 osób na jednym wydarzeniu i eventy powyżej 100 osób. Zgłoszenia dotyczą
eventów w 10 tematykach: Blogowe, Social Media, Technologiczne, IT, Marketingowe, PR, Startup-owe,
Rozwój i samorealizacja, Biznes, Mobile, Kulturalne i E-commerce.
7. W zgłoszeniu należy podać nazwę eventu, miasto oraz kontakt do organizatora (nazwę oraz mail,
telefon lub profil na facebooku) w celu weryfikacji i potwierdzenia wyrażenia zgody na uczestnictwo w
rankingu oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nr telefonu, mail.
8. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, zaprezentujemy zgłoszone wydarzenia i umieścimy
informacje w ankiecie do głosowania na portalu facebook.
9. Eventy, które dostaną się do głosowania są zobligowane do przesłania swojego logotypu do dnia
03.01.2017 r. Udział w głosowaniu jest bezpłatny.
10. Panel do głosowania zostanie uruchomiony dnia 04.01.2017 r., a głosy będzie można oddawać do
20.01.2017 r. do godziny 23:59 Jedna osoba może zgłosić oraz zagłosować na każdy event tylko raz.
11. Zwycięskie wydarzenia w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonione na podstawie największej
liczby głosów. Wygrywa jeden event w każdej z dwóch kategorii. Dodatkowo wydarzenie, które otrzyma
najwięcej głosów ze wszystkich kategorii otrzyma tytuł Grand Prix i statuetkę “Events Festival 2016”.
12. W przypadku remisu zostaną dodane głosy z pierwszego etapu - zgłoszeń eventów, które przesądzą o
wygranej.
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13. Zwycięskie eventy są zobowiązane do przybycia na galę, podczas której zostaną wręczone nagrody
oraz statuetki Grand Prix Events Festival-u Odbędzie się ona 16.02.2017 r. w Centrum Kongresowym
Targi Kielce ul. Zakładowa 1 Kielce. Ponadto zwycięzcy zostaną opublikowani na stronie internetowej
eventsfestival.pl oraz fanpage’u.
Udział w gali jest bezpłatny dla jednej osoby reprezentującej dany event, która powinna być zgłoszona do
dnia 27.01.2017 r. Dla pozostałych gala jest płatna w wysokości 200 zł brutto do dnia 07.02.2017 r. lub
300 zł brutto do dnia 14.02.2017 r.
14. Nagrodą główną w konkursie jest statuetka Grand Prix Events Festival oraz nagrody od partnerów.
Zdobywcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody od partnerów oraz podziękowania. Nagród
nie można zamienić na wartość pieniężną.
15. W przypadku nieodebrania nagród zostaną one wysłane pocztą nie później niż miesiąc po
zakończeniu gali na koszt zwycięzcy.
16. Zwycięzcy mogą posługiwać się tytułem laureata rankingu eventów i znaku jakości Event’s Awards do
kolejnej edycji konkursu za dodatkową opłatą roczną w wysokości 350 zł. Opłata powinna być wniesiona
najpóźniej na 7 dni po zakończeniu gali. Znak jakości w postaci oprawionego i podbitego dyplomu
zostanie wysłany pocztą do 02.03.2017 r.
17. Biorąc udział w rankingu organizatorzy zgadzają się na użycie logotypów, nazwy eventu oraz
zamieszczenie ich na stronie eventsfestival.pl i wszelkich materiałach promocyjnych związanych z
rankingiem i galą.
18. Wypełniając formularz zgłoszenia oraz głosowania wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych przez firmę Eventualnie Paulina Pięta zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
19. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich wizerunku na podstawie fotorelacji zdjęciowej oraz
filmowej w celach promocyjnych organizatora, które publikowane będą na stronach internetowych oraz
social mediach.
20. Organizator ma prawo do wniesienia zmian w brzmieniu niniejszego Regulaminu.
21. Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny przy jednoczesnym zwrocie
poniesionych opłat za galę.
22. Istnieje możliwość wystawienia faktury (bez VAT) za poniesione opłaty.
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