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REGULAMIN  
KONKURSU WIZJONERZY 2017 

dalej „Regulamin” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Konkurs Wizjonerzy 2017 („Konkurs”) organizowany jest przez wydawcę „Dziennika Gazety 

Prawnej”, tj. spółkę INFOR Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042) ul. Okopowa 
58/72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 307225, posiadająca numer NIP: 
5272575823, numer REGON 141442680, kapitał zakładowy 29.421.550 złotych, dalej 
„Organizator”.  

2. Celem Konkursu jest nagrodzenie wiodących postaci polskiego biznesu. Organizator 
honorować będzie tych właścicieli firm i menedżerów, którzy mieli wizję, determinację i 
odwagę. Wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Dzięki 
swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy.  

 
§ 2 

ZGŁOSZENIA 
 
1. Do udziału w Konkursie kandydatów („Kandydaci”, rozumiani jako osoby fizyczne) mogą 

zgłaszać organizacje biznesowe, przedstawiciele mediów, przedstawiciele partnerów Konkursu 
i same firmy.  

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 r.  
3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Zgłoszenia będą przesyłane drogą elektroniczną na adres: magdalena.wisniewska@infor.pl. 
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
 

§ 3 
OCENA ZGŁOSZEŃ 

 
1. Oceny zgłoszonych Kandydatów dokona specjalnie powołana przez Organizatora kapituła 

składająca się z osób cieszących się autorytetem w świecie ekonomii i biznesu („Kapituła”).  
2. Kapituła będzie wybierać Kandydatów dwustopniowo. Etap I to sporządzenie listy 10 

Kandydatów nominowanych do nagrody. Etap II - wyłonienie 5 laureatów.  
3. Laureatami zostaną ci Kandydaci, którzy w niesprzyjających warunkach rynkowych                                  

z sukcesem przeprowadzili projekty mające znaczący, korzystny wpływ na sytuację finansową  
ich firmy.  

4. Kapituła będzie brała pod uwagę projekty uruchomione od 1 czerwca 2016 roku. Jako warunki 
niesprzyjające będą uznawane w szczególności:  
a) silne otoczenie konkurencyjne w danym segmencie rynku;  
b) wątpliwości pod adresem projektu wyrażane publicznie przez ekspertów i analityków;  
c) wysokie koszty przeprowadzenia projektu w porównaniu do potencjału firmy; 
d) kryzys w branży, w której działa firma; 
Powyższe warunki nie muszą być traktowane łącznie. 

5. Jako miarę sukcesu projektu Kapituła będzie przyjmować w szczególności:  
a) wzrost wartości spółki od momentu uruchomienia projektu o więcej niż 5 % (w przypadku 

spółek publicznych);  
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b) wzrost przychodów firmy od momentu uruchomienia projektu o więcej niż 15 %;  
c) wzrost zysków firmy od momentu uruchomienia projektu o więcej niż 10 %;  
Powyższe warunki nie muszą być traktowane łącznie. 

6. Wyłonionym laureatom Kapituła przyzna tytuł Wizjonerzy 2017. Wręczenie nagród w postaci 
statuetek nastąpi w maju 2017 r., w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach.  

 
§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych Kandydatów oraz laureatów w rozumieniu art. 7 pkt. 4 
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1182 
ze zm., dalej „Ustawa”), jest Organizator. Uczestnicy podając swoje dane osobowe, wyrażają 
zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów 
Konkursu, w tym na publikowanie ich w Internecie, w prasie oraz w innych mediach, gdzie 
prezentowane będą informacje o Konkursie. 

2. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych 

przyczyn. Zmiany nie mogą naruszać słusznych interesów Uczestników. 
4. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: 

www.gazetaprawna.pl/konferencje/wizjonerzy2017. 
 
 
 

 


