
Konkurs Kobieta Biznesu 2010

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa konkursu internetowego
Konkurs internetowy, zwany dalej „Konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą ”Kobieta 
Biznesu 2010”.

§ 2. Nazwa Organizatora Konkursu
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.474.500 zł, posiadająca 
numer identyfikacji podatkowej NIP 527 25 25 995, Regon: 140762508 zwana dalej 
„Organizatorem”.

§ 3. Zasięg konkursu
Konkurs prowadzony będzie na terytorium Polski.

§ 4. Czas trwania konkursu
ETAP I   czas trwania: 8-15 marca 2011 r.;
ETAP II   czas trwania: 22 marca  - 3 kwietnia 2011 r.;
Ogłoszenie wyników – 5 kwietnia 2011 r.

§ 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 
współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin 
pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

§ 6. Dane osobowe
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego 
przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) 
doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) 
wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy 
uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania 
oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z pózn. zm.)

§ 7.1. Uczestnicy konkursu



Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 
pełnoletnia kobieta, która prowadzi mikro lub małą firmę, a która rozpoczęła działalność 
gospodarczą przed 1 stycznia 2010 roku . W Konkursie mogą startować także wspólniczki 
(max. 2 osoby). Do Konkursu można zgłaszać własną kandydaturę, jak również możliwe jest 
także zgłoszenie przedsiębiorczej kobiety przez osoby trzecie.  

§ 7.2. W Polsce definicja małych i średnich firm została zawarta w ustawie z 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej. Do grupy podmiotów zaliczanych do tego sektora 
należą:

• mikroprzedsiębiorstwa, do których zalicza się podmioty, które w co najmniej jednym 
z dwóch lat obrotowych średniorocznie zatrudniały mniej niż 10 pracowników oraz 
osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln Euro lub sumy 
aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 mln Euro,

• małe przedsiębiorstwa to podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników i osiągnęły roczny 
obrót ze sprzedaży nie przekraczający 10 mln Euro lub sumy aktywów bilansu na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln Euro,

§ 7.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 
niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w 
Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

II.  Zasady konkursu

§ 8.1. Procedura zgłaszania uczestnictwa w konkursie
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie „Kobieta Biznesu 2010” jest wysłanie zgłoszenia na 
podany adres e-mail wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Organizatora informacjami.

• W zgłoszeniu należy wpisać:
- imię i nazwisko kobiety nominowanej do nagrody
- dokładny adres firmy plus NIP/REGON
- zdjęcie nominowanej kobiety
- historii założenia firmy plus opis firmy (max 1,5 tys. znaków)
- uzasadnienie, dlaczego to właśnie ta pani powinna zostać Kobietą Biznesu 2011 
(max 2 tys. znaków)
- telefon kontaktowy i mail do nominowanej kobiety
- telefon, mail i podstawowe dane adresy osoby, która zgłasza kandydaturę, jeżeli nie 
jest nią sama kandydująca 

§ 8.2. Zdjęcia nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i
powszechnie uznanych za obelżywe.



§ 8.3. Osoba zgłaszająca bierze odpowiedzialność za wszelkie informacje nadesłane w 
zgłoszeniu, przede wszystkim za fakt, że muszą być one prawdziwe. Jednocześnie przesłanie 
kandydatury jest wyrażeniem zgody dla Organizatora na nieodpłatną publikację przesłanego 
zgłoszenia.

§ 8.4. Dane uczestniczek Konkursu będą weryfikowane przez Organizatora. Organizator 
zastrzega, że w przypadku gdy zgłoszenia kandydatki do udziału w Konkursie dokona osoba 
trzecia, o której mowa w § 7.1. zd. 3 Regulaminu, warunkiem uczestnictwa w/w kandydatki 
będzie uzyskanie jej zgody na udział w Konkursie.

§ 8.5. Uczestniczka Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach 
internetowych Serwisów Bankier.pl.

§ 8.6. Z nadesłanych propozycji kapituła wybierze 10 Pań, które będą walczyć o miano 
Kobiety Biznesu 2010. Przy wyborze finałowej dziesiątki, kapituła będzie kierowała się 
informacjami zawartymi w uzasadnieniu dołączonym do zgłoszenia, a także opisem firmy.

§ 8.7. Kapituła weźmie także pod uwagę przy wyborze umiejętność radzenia sobie 
kandydatek w biznesie, ich zaangażowanie w założenie i rozwój przedsiębiorstwa, jak i plany 
na przyszłość.
Skład kapituły:
Bogusław Półtorak - Redaktor naczelny serwisów grupy Bankier.pl – przewodniczący 
kapituły
Paweł Wachowski – Redaktor prowadzący obszaru Firma i Podatki
Barbara Sielicka – Redaktor obszaru Firma i Podatki - współpomysłodawczyni konkursu
Karolina Szulęcka - Specjalista ds. Public Relations i współpomysłodawczyni Święta Kobiet 
Biznesu

§ 8.8. Zgłoszenia powinny być  nadsyłane na adres e-mail:  kobietabiznesu@bankier.pl

III. Procedura głosowania

§ 9.1. Głosowaniu podlega 10 wybranych przez kapitułę kandydatur.

§ 9.2. Głosować mogą wszyscy internauci za pomocą specjalnego formularza dostępnego na 
stronie Serwisu Bankier.pl. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybraną przez 
siebie kandydatkę.

§ 10.1. Procedura moderacji
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń redakcja Serwisu Bankier.pl przygotuje ujednolicone 
opisy 10 kandydatur, które zostaną opublikowane na stronach internetowych Serwisu 
Bankier.pl, w celu umożliwienia głosowania internautów.

§ 10.2. Moderacja zgłoszenia, o którym mowa powyżej przeprowadzana jest przez 
dedykowaną do tego celu osobę „moderatora” i polega na sprawdzeniu zgodności z 
Regulaminem treści informacji prezentowanych w przesłanym zgłoszeniu. Szczegółowa 



weryfikacja zostanie natomiast przeprowadzona wśród 10 finalistek. Dane zostaną 
zweryfikowane w KRS/GUS/ Urząd miasta oraz innych instytucjach.

§ 11.1. Procedura wyłaniania zwycięzców. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestniczka, 
którego w momencie zamknięcia głosowania ma największą liczbę głosów.

§ 11.2. W przypadku, gdy więcej niż jedna kandydatka ma taką samą, największą liczbę 
głosów – zwyciężczynię wybiera kapituła.

§ 11.3.  Imiona i nazwisko laureatów Konkursu opublikowane zostaną na stronach 
SerwisówBankier.pl

IV. Nagrody

W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator 
przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku 
obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody, która 
zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze 
od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami 
prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą 
dodatkową, o której mowa powyżej. 

§ 12.1. Wykaz nagród w Konkursie:
a) Nagrodą za pierwsze miejsce jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Amax w 
Mikołajkach;
b) Nagrodą za drugie miejsce jest jednodniowa profesjonalna sesja zdjęciowa, która może 
odbyć się w dowolnym miejscu na terenie Polski. Szczegóły sesji zostaną uzgodnione 
pomiędzy laureatką a fotografem;
c)  Nagroda za trzecie miejsce to spotkanie z zawodową stylistką. Usługa polegać będzie na 
spotkaniu, konsultacji i doradztwie oraz zakupach w sklepach odzieżowych ze stylistką.

Dodatkowo każda laureatka otrzyma (każda po trzy) sesje coachingowe ufundowane przez 
Akademię Coachingu i Inspiracji.

§ 12.2. Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

§ 12.3. Do obowiązków każdego zwycięzcy Konkursu należy indywidualne ustalenie z 
fundatorem nagrody terminu, w którym skorzysta z wygranej. 

§ 12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub 
podanego przez zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, 
odebranie lub przesłanie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub 
nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym w §12.2. z jakiejkolwiek przyczyny 
leżącej po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która 
pozostanie do dyspozycji Organizatora.

§ 12.5.  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody 
rzeczowe o tej samej wartości.



V.  Postanowienia końcowe

§ 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie łącz internetowych, za
pośrednictwem których internauci głosują.

§ 14. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w 
siedzibie Organizatora oraz w internecie na stronie www.bankier.pl
§ 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku 
wprowadzenia zmiany Organizator zobowiązuje się do poinformowania o tym uczestników 
Konkursu za pośrednictwem serwisu www.bankier.pl.

§ 16. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy 
Kodeksu cywilnego.

http://www.bankier.pl/

