REGULAMIN KONKURSU „TOP EVENT 2017”
I. Podstawowe informacje
1. Organizatorem konkursu jest Evential Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Mokotowska 1, 00-640, zwany dalej „Organizatorem”. Konkurs ten zwany
będzie dalej „Konkursem”.
2. Zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs, określa niniejszy Regulamin,
który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.forumbranzyeventowej.pl. Przed wzięciem udziału w Konkursie
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału w
Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Celem Konkursu jest nagrodzenie najlepszego zrealizowanego projektu z
obszaru branży eventowej, wyróżnienie najciekawszego wydarzenia,
związanego z event marketingiem jego wpływu na realizacje celów firmy,
budowania wizerunku marki oraz środowisko i społeczeństwo.
4. Do konkursu można zgłaszać wydarzenia, które odbyły się od 16 grudnia 2016
do 30 listopada 2017 roku.
5. Zwycięskie projekty w drodze głosowania wyłania Jury konkursu.
II. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dniach 1 – 6 grudnia 2017.
6. Do konkursu przyjmowane są wydarzenia, które odbyły się w terminie od 16
grudnia 2016 do 30 listopada 2017 roku.
2. Wydarzenia do konkursu mogą zgłaszać wszyscy zarejestrowani uczestnicy
Forum Branży Eventowej 2018: klienci, organizatorzy, współorganizatorzy oraz
patroni wydarzeń, czyli podmioty administracji publicznej, firmy,
stowarzyszenia, fundacje, zwani dalej Uczestnikiem.
3. Dany projekt może zostać zgłoszony tylko jeden raz.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt.
5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- wypełnionego formularz dostępny na stronie: www.forumevential.pl,
- obligatoryjne - prezentacja projektu w formacie Power Point ze zdjęciami,
- nieobligatoryjnie – fotorelację lub/i film.
6. Formularz konkursowy wydrukowany i podpisany przez zgłaszającego oraz
wszystkie dokumenty obligatoryjne i nieobligatoryjne nagrane na Pendrive,
płytę CD lub DVD powinny zostać dostarczone Organizatorowi w dniach 1- 6
grudnia 2017 osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Evential Sp. z o.o., ul.
Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
7. Materiały złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi.
8. Wszelkie informacje poufne umieszczone w zgłoszeniu muszą być oznaczone
jako poufne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w
formie pełnej lub skróconej w celach prezentacyjnych i/lub edukacyjnych. Nie
dotyczy to materiałów oznaczonych jako poufne.
10. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z
nadesłanych materiałów w tym do wykorzystania nadesłanych materiałów w
formie pełnej lub skróconej w celach prezentacyjnych i/lub edukacyjnych jak
również w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

11. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe,
informacje o wydarzeniach, zdjęcia umieszczane i przekazywane przez niego
Organizatorowi są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i
osobistych, jak również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez
niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tychże osób. Uczestnik
konkursu jest odpowiedzialny względem Organizatora za roszczenia osób
trzecich wynikające z prawa autorskiego.
12. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
III. Jury konkursu
1. Zgłoszenia konkursowe ocenia Jury konkursu.
2. Na czele Jury stoi Przewodniczący Jury, którego wybiera Organizator spośród
członków Jury.
3. Skład oraz liczbę członków Jury ustala Organizator. Minimalna liczba członków
Jury wynosi 5 osób.
4. Jury wyłania jeden najlepszy projekt.
5. Decyzja jurorów jest ostateczna. Obrady Jury są tajne.
IV. Zasady przyznawania nagród
1. Analizy oraz oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń dokonuje Jury, biorąc
pod uwagę takie kryteria, jak:
a) oryginalność
b) innowacyjność zastosowanych rozwiązań
c) wpływ wydarzenia na wzmocnienie wizerunku marki
d) społeczna odpowiedzialność eventu
2. Wybór zwycięzców odbywa się za pomocą głosowania, w którym Jury
przyznaje punkty.
V. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 11 stycznia 2018 roku podczas Forum
Branży Eventowej 2018.
2. Trzy zwycięskie projekt zostaną nagrodzone statuetką oraz tytułem Top Event
2017 miejsce I, Top Event 2017 miejsce II, Top Event 2017 miejsce III.
3. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wyników Konkursu w
środkach masowego przekazu, a w szczególności: w prasie, radiu lub telewizji
oraz w internecie.
VI. Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa lub jakichkolwiek praw osób trzecich (w
szczególności dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich oraz praw
własności przemysłowej), w związku ze zgłoszeniem nadesłanym na Konkurs
oraz ich wykorzystaniem na potrzeby Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność
danych, informacji lub materiałów zawartych w zgłoszeniach.

3. Członkowie Jury zobowiązują się do niegłosowania w kategorii, w której do
Konkursu przystąpił pracownik, współpracownik lub członek rodziny członka
Jury albo inna bliska mu osoba, co do której istnieje okoliczność tego rodzaju,
że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności tego członka
Jury.
4. Członkowie Jury zobowiązują się do niewykorzystywania zarówno w całości,
jak i we fragmentach koncepcji kreatywnych zgłoszonych do konkursu przez
Uczestników.
5. Administratorem danych osobowych przekazanych w Formularzu
Zgłoszeniowym jest Organizator, który dokonuje przetwarzania tych danych
osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich niepodanie
przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w
celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia jego
uczestnictwo w Konkursie. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
VII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz 883.) w
celach prowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz
realizacji nagrody przez Organizatora na rzecz zwycięzców.
2. Dane osobowe Uczestnicy podają dobrowolnie wpisując je w Formularz
Zgłoszeniowy.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w
każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany
Regulaminu ogłaszane będą na Portalu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu
postępują w sposób zgodny z Regulaminem. W tym celu może żądać od
Uczestnika m.in. wyjaśnień lub podania określonych danych.

