
Regulamin rankingu Najwyższa Eventualność 2015: 

 
 
1. Organizatorem konkursu jest blog Eventualnie.com 
 
2. Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rankingu i obowiązuje do czasu              
jego zakończenia. Regulamin dostępny jest na blogu eventualnie.com. Przed wzięciem          
udziału w rankingu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Wzięcie udziału            
w rankingu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 
3. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych wydarzeń w celu podnoszenia jakości eventów.             
Przez event rozumiemy każde wydarzenie pasujące do kategorii wymienionych  
w rankingu z pominięciem szkoleń. Do eventu można zaliczyć konferencje, spotkania, zloty,            
wydarzenia, wykłady. 
 
4. Ranking składa się z dwóch etapów: zgłaszania eventów oraz głosowania. Będą one polegać              
na wypełnieniu formularza zamieszczonego na blogu eventualnie.com 
 
5. Zgłaszanie kandydatów do rankingu będzie odbywać się przez formularz od 14.12.2015 do             
godz. 23:59 dnia 07.01.2016 r. 
 
6. Kandydatów do rankingu zgłaszać może każdy według poszczególnych kategorii. Jedna           
osoba może zgłosić oraz zagłosować na jeden event w każdej kategorii. Jeden event może być               
przydzielony tylko do jednej kategorii, nie więcej. 
 
7. Eventy mogą być zgłaszane przez organizatorów lub osoby z zewnątrz (np. uczestnicy oraz              
inni) - wówczas w zgłoszeniu należy podać nazwę eventu, miasto oraz kontakt do             
organizatora (nazwę oraz mail, telefon lub profil na facebooku) w celu weryfikacji  
i potwierdzenia wyrażenia zgody na uczestnictwo w rankingu. 
 
8. Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, zaprezentujemy zgłoszone wydarzenia  
i umieścimy informacje o nich w specjalnym formularzu do głosowania. Do etapu głosowania             
dostanie się 10 wydarzeń z każdej kategorii o największej liczbie zgłoszeń. 
 
9. Eventy, które dostaną się do głosowania są zobligowane do przesłania swojego logotypu do              
dnia 10.01.2016 r. Udział w rankingu jest bezpłatny. 
 



10. Panel do głosowania zostanie uruchomiony dnia 11.01.2016 r., a głosy będzie można             
oddawać do 29.01.2016 r.  
 
11. Zwycięskie wydarzenia w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonione na podstawie          
największej liczby głosów w poszczególnych kategoriach. Wygrywa jeden event w każdej           
kategorii. Głosy oddane z maili służbowych danego eventu nie będą uznane. 
 
12. W przypadku remisu zostaną dodane głosy z pierwszego etapu - zgłoszeń eventów, które              
przesądzą o wygranej. Dodatkowo wydarzenie, które otrzyma najwięcej głosów ze wszystkich           
kategorii otrzyma tytuł i statuetkę “Najwyższa eventualność 2015”. 
 
13. Zwycięskie eventy oraz event managera opublikujemy na blogu oraz fanpage’u           
Eventualnie w dniu 01.02.2016 r. 
 
14. Nagrodą główną w konkursie jest statuetka oraz nagrody od partnerów. Zdobywcy  
w poszczególnych kategoriach otrzymają również dyplomy. Nagród nie można zamienić na           
wartość pieniężną. 
 
15. Nagrody zostaną przekazane przez firmy fundujące nagrody, nie później niż tydzień po             
zakończeniu rankingu. Statuetka oraz dyplomy zostaną wysłana pocztą nie później niż           
tydzień po zakończeniu rankingu. 
 
16. Biorąc udział w rankingu organizatorzy zgadzają się na użycie logotypów i zamieszczenie             
ich na blogu eventualnie.com oraz na wszelkich materiałach promocyjnych związanych  
z rankingiem. 
 
17. Wypełniając formularz zgłoszenia oraz głosowania wyrażasz zgodę na przetwarzanie          
swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Blog Eventualnie zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.                
2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji marketingowych              
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn.               
zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 


