Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2016

VII Edycja Konkursu

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem Konkursu Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej
2015 jest PUBLIKATECH M.Kozińska s.j. z siedzibą w Warszawie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
3. Kandydatem do Konkursu Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej
może być każda osoba, która aktywnie uczestniczy od co najmniej pięciu lat w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży elektrotechnicznej na
polskim rynku.
4. Zgłoszenia do Konkursu rozpatrywane są w następujących kategoriach:
– PRODUCENT,
– HURTOWNIA,
– USŁUGI.
„Producent” oznacza podmiot zajmujący się produkcją wyrobów elektrotechnicznych lub ich dystrybucją jako przedstawicielstwo handlowe
producenta zagranicznego.
„Hurtownia” oznacza podmiot zajmujący się handlem wyrobami elektrotechnicznymi.
„Usługi” oznacza wykonywanie lub projektowanie instalacji energoelektrycznych oraz działalność grup zakupowych.
5. W każdej kategorii jest przyznawana jedna statuetka.
6. Kandydaci do Konkursu wskazywani są przez laureatów poprzednich
edycji. Laureat może wskazać co najmniej jednego kandydata w danej
kategorii.
Do Konkursu można również zgłaszać się osobiście.
Kandydat może być też wskazany przez inną osobę fizyczną.
7. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie odpowiedniego formularza
stanowiącego załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie wymaga podania
krótkiego uzasadnienia.
8. Z danej firmy może być zgłoszony tylko jeden kandydat. Dotyczy to
również firm powiązanych kapitałowo.
9. Informacje o kandydatach są poufne i pozostają wyłącznie do wiadomości Komisji Konkursowej.
10. Laureat może brać wielokrotnie udział w Konkursie.
11. Organizator sporządza listę kandydatów i przedstawia ją Laureatom oraz
Komisji Konkursowej.
12. Organizator pozyskuje zgodę od kandydatów na udział w Konkursie.
Kandydat do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i firmy na potrzeby Konkursu. Dane będą przetwarzane przez:
PUBLIKATECH M.Kozińska s.j., ul. Bogumińska 12/12, 03-619 Warszawa.

13. Organizator zobowiązuje się poinformować swoich pracowników, którzy
uczestniczą w wykonywaniu czynności związanych z organizacją Konkursu, o obowiązkach dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.
14. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Tomasz Boruc, Grzegorz Grelo,
Małgorzata Kozińska, Piotr Piwowarczyk, Janusz Nowastowski, Jarosław
Tworóg.
Pracę Komisji Konkursowej reguluje osobny Regulamin.
Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie.
Ocena Kandydata odbywa się na podstawie zebranych opinii przez
członków Komisji u Laureatów oraz partnerów biznesowych kandydata.
15. Ocena kandydata odbywa się na zasadzie przyznania punktów od 0 do
10. O nagrodzie decyduje liczba punktów.
16. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
17. Dane finansowe o kandydatach dostarcza firma Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
18. Członek Komisji Konkursowej może, na swoją prośbę, wyłączyć się
z oceny danej osoby. Wyłączenie wymaga każdorazowo uzasadnienia.
W takim przypadku do sumy punktów, uzyskanych przez kandydata,
dolicza się średnią z ocen uzyskanych od pozostałych członków Komisji.
19. Na podstawie dokonanej oceny, Komisja Konkursowa Komisja Konkursowa wybiera Menadżera Roku Branży Elektrotechnicznej w kategoriach:
Producent, Hurtownia, Usługi.
20. Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu oceny konkursowej sprawuje Organizator Konkursu, PUBLIKATECH M.Kozińska s.j., z siedzibą
w Warszawie.
21. Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody.
22. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznawania dodatkowych
nagród specjalnych i wyróżnień.
23. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony osób biorących udział w Konkursie.
24. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu
Konkursu. Zmiana Regulaminu wymaga akceptacji przez członków
Komisji.

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2016
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