
 
 
 

Regulamin głosowania na laureata nagrody publiczności w ramach III edycji Konkursu 

Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu” dla przedsiębiorców 

(dalej: Regulamin głosowania) 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem głosowania na laureata nagrody publiczności w ramach Konkursu Gospodarczego 

„Twój Biznes pod banderą sukcesu”, zwanego dalej „Głosowaniem”, jest Województwo 

Zachodniopomorskie z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 8512871498, REGON 

811683876, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest firma Event Factory S.C. Joanna 

Góralska, Wojciech Gągorowski, z siedzibą przy ul. Jerzego Zimowskiego 2, 71-281 Szczecin, NIP 

8522457547, REGON 320076260. 

3. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888). 

4. Adresem korespondencyjnym dla celu niniejszego Głosowania, w tym w szczególności adresem do 

zgłaszania reklamacji, jest adres Organizatora. 

5. Niniejszy regulamin określa warunki głosowania na laureata nagrody publiczności w ramach 

Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Slido. Serwis Slido nie ponosi 

odpowiedzialności za niniejsze Głosowanie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje 

związane z Głosowaniem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela 

czy administratora serwisu Slido. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na 

odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika w związku z jego udziałem w Głosowaniu. 

 

§ 2 Definicje 

1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu pojęcia zapisane wielką literą przyjmują znaczenia określone 

poniżej: 

a. Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” – III edycja Konkursu Gospodarczego „Twój biznes pod 

banderą sukcesu” dla przedsiębiorców, organizowany przez Województwo Zachodniopomorskie 

zgodnie z Regulaminem Konkursu opublikowanym na stronie internetowej: https://biznes.wzp.pl; 

b. Finaliści Konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” - przedsiębiorstwa wyselekcjonowane przez 

Kapitułę Konkursu, których lista jest dostępna na stronie internetowej https://biznes.wzp.pl; 

c. Strona internetowa głosowania - strona internetowa https://slido.com; 

d. Głosujący – osoba biorąca udział w Głosowaniu na laureata nagrody publiczności, spełniająca 

warunki niniejszego regulaminu; 

https://slido.com/


 
 
e. Nagroda publiczności – nagroda publiczności w postaci bonu o wartości 10 000 zł brutto do 

wykorzystania wg zasad i trybu określonego w § 8 Regulaminu III edycji Konkursu Gospodarczego „Twój 

biznes pod banderą sukcesu” dla przedsiębiorców, który jest dostępny na stronie internetowej: 

http://biznes.wzp.pl.  Bon jest pomocą publiczną de minimis; 

f. Laureat nagrody publiczności - zwycięzca głosowania na laureata nagrody publiczności w konkursie 

„Twój biznes pod banderą sukcesu” odbywającego się 06.02.2023 r. podczas gali finałowej w Operze 

na Zamku w Szczecinie. 

 

§ 3 Warunki i zasady głosowania 

1. Celem głosowania jest wyłonienie jednego laureata Nagrody publiczności spośród dziesięciu 

Finalistów Konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”. 

2. Głosowanie odbędzie się w dniu 06.02.2023 r. podczas Gali finałowej Konkursu „Twój biznes pod 

banderą sukcesu” . 

3. W Głosowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, uczestniczące w wydarzeniu na żywo, 

bądź za pomocą transmisji online, realizowanej podczas wydarzenia. 

4. W Głosowaniu można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest oddanie głosu  

w imieniu osób trzecich. 

5. Głosowanie odbywa się za pomocą portalu slido.com. Po zeskanowaniu kodu QR wyświetlanego 

podczas wydarzenia  lub po wpisaniu adresu strony internetowej slido.com, w wyznaczonym polu na 

głównej stronie portalu głosujący jest zobowiązany do wpisania hasła #SUKCES. Umożliwi to przejście 

do podstrony dedykowanej głosowaniu, na której prezentowana jest lista Finalistów Konkursu, na 

których można oddać głos w realizowanym głosowaniu. 

6. Czas głosowania jest ograniczony. Wyraźnie oznaczony podczas wydarzenia. W pełni umożlwiający 

wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do oddania głosu na wybranego kandydata przez 

uczestnika głosowania.  

7. Głosujący może oddać maksymalnie 1 głos, tylko na jednego z dziesięciu Finalistów Konkursu.  

8. Głosujący może wziąć udział w głosowaniu tylko raz. 

9. Udział w głosowaniu jest bezpłatny. 

10.  Głosowanie na laureata Nagrody publiczności wygrywa Finalista Konkursu, który otrzymał 

największą liczbę ważnych głosów podczas realizowanego głosowania. 

11.  Oddanie głosu za pomocą portalu slido.com jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia  

o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. 

12.  Sylwetki Finalistów Konkursu „Twój biznes pod banderą biznesu” zostały przedstawione na stronie 

http://biznes.pl, w folderze dystrybuowanym przez Województwo Zachodniopomorskie, a także za 

pomocą emitowanych filmów w mediach społecznościowych Pomorza Zachodniego. 

13.  W przypadku wykrytych nadużyć w głosowaniu, Organizator głosowania może podjąć decyzję  

o nieprzyznawaniu Nagrody publiczności. 

14.  Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas Gali finałowej Konkursu „Twój biznes pod banderą 

sukcesu” realizowanej w dniu 06.02.2023 r. w Operze na Zamku w Szczecinie. 

15.  Nagroda publiczności dla zwycięzcy zostanie wręczona podczas ww. wydarzenia.  
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§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Nagrodę publiczności otrzymuje Finalista Konkursu, który zdobył najwięcej prawidłowo oddanych 

głosów podczas Głosowania. 

2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody publiczności na rzecz osób trzecich. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez laureata z Nagrody 

publiczności, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody publiczności kolejnemu 

Finaliście Konkursu, który zdobył kolejno największą liczbę głosów w przeprowadzonym 

Głosowaniu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w głosowaniu, zablokowania 

uczestnictwa w Głosowaniu tych Głosujących, którzy naruszają postanowienia Regulaminu. 

4. Wszelkie informacje na temat Głosowania można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod 

adresem e-mail: biznes@wzp.pl. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. problemy w funkcjonowaniu głosowania internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek 

zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie 

przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów 

związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 

b. udział w głosowaniu niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane; 

c. przerwy w funkcjonowaniu głosowania internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub 

niezależnych od Organizatora 

d. przerwy w dostępie do łącza internetowego oferowanego przez operatora zewnętrznego 

osoby Glosującej 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub 

innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone na stronie 

Organizatora http://biznes.wzp.pl. 

http://biznes.wzp.pl/

