Regulamin konkursu API Awards – Ambasadorzy Polskich Innowacji
Konkurs API Awards (zwany dalej „Konkursem”) ma na celu promowanie organizacji oraz osób, które
swoją postawą i społeczną działalnością pozytywnie wpływają na globalny wizerunek Polski i Polaków.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Plugin z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krzeszowska 13A,
54-032 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS0000731437, posiadająca
NIP5252751872, REGON380356805 („Organizator”). Partnerzy Organizatora zostaną wskazani na stronie
wydarzenia.
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1. Uczestnicy
Uczestnicy Konkursu będą nominowani przez Organizatora, partnerów Konkursu oraz
użytkowników mediów społecznościowych („Uczestnik”), poprzez odpowiednie formularze
dostępne w ramach tych mediów oraz na stronie Konkursu.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby powiązane z partnerami Konkursu oraz
Organizatorem.
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w 8 lipca 2020 roku podczas konferencji Polish Tech Day online.
Organizator po zakończeniu Konkursu ma prawo do prezentowania wyników Konkursu przed
Uczestnikami, instytucjami zewnętrznymi lub mediami.

2. Wybór nominowanych
1. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane wstępnej selekcji, w ramach której wybrani zostaną
kandydaci, którzy spełniają poniższe warunki:
a. Osiągnęli globalny sukces indywidualnie bądź wraz z organizacja/firmą
b. Są naukowcami, inżynierami, managerami, lub przedsiębiorcami, pracującymi w
sektorze nowych technologii
c. Ich aktywność biznesowa, medialna i społecznościowa przyczynia się do budowania
pozytywnego obrazu Polaków na świecie.
2. W przypadku gdyby liczba głosów oddanych na kilku uczestników była równa i decydowałoby
to o umieszczeniu danego uczestnika na krótkiej liście bądź wyłonieniu go jako laureata,
Organizator wraz z partnerami nominującymi dokona ponownego głosowania, tak by spośród
kilku uczestników wyłonić jednego.
3. Ogłoszenie listy nominowanych odbędzie się na profilu fundacji PlugIn dnia 8 czerwca 2020
roku.
4. W ramach głosowania spośród Uczestników z krótkiej listy, każdy z głosujących kieruje się
własnym sumieniem i uznaniem zasług danego uczestnika w ramach kategorii przygotowanych
przez Organizatora.
5. Lista nominowanych będzie składać się z 10 Uczestników, spośród której, jako laureaci zostaną
wyłonione 3 (trzy) osoby, które otrzymają największą ilość głosów.
6. W przypadku nie odebrania (braku odpowiedzi na kontakt ze strony Organizatora w przeciągu
tygodnia lub odpowiedzi, że dana osoba rezygnuje z odebrania) nominacji przez Nominowanego
nominacja zostanie przyznana kolejnej osobie z największą liczbą głosów.
3. Nagrody

1. Wyboru laureatów dokonuje kapituła złożona z zeszłorocznych nominowanych w Konkursie,
którzy zgodzili się przystąpić do Kapituły, poprzez oddanie głosu przez formularz online.
2. W ramach głosowania spośród nominowanych, każdy z członków kapituły kieruje się własnym
sumieniem i uznaniem zasług danego uczestnika
3. W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie 3 (trzech) nagród w formie statuetek.
4. Wręczenie odbędzie się podczas konferencji Polish Tech Day, 8 lipca 2020 roku.
5. Zwycięski uczestnik nie będzie uprawniony do posługiwania się statuetką w taki sposób, by
narazić Organizatora lub któregokolwiek z partnerów Organizatora na utratę lub naruszenie
dobrego imienia.
6. Organizator oświadcza, że nagrody nie mają znaczącej wartości materialnej, lecz przedstawiają
wartość symboliczną.
7. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie z
największą liczbą głosów. Nieodebranie nagrody oznacza, że laureat nie odpowiedział na maila
z informacją o przyznaniu nagrody w przeciągu tygodnia, bądź odpowiedział informując, że
nagrody nie przyjmuje.
1. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie
z polityką prywatności Organizatora, dostępną tutaj:
https://weareplug.in/polityka_prywatnosci.pdf
2. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co
najmniej dane umożliwiające identyfikację Uczestnika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń
i uwag do przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje można składać na adres mailowy
Organizatora
2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że Uczestnik nie opisał
przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych
umożliwiających identyfikację Uczestnika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie
reklamacji biegnie od dnia, w którym Uczestnik dostarczył Organizatorowi brakujące informacje.
4. Odpowiedź na reklamację Organizator kieruje na adres wskazany przez Uczestnika w jego
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).
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I. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany zostaną
opublikowane na stronie wydarzenia.
Naruszenie przez uczestnika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia
społecznego, postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów może skutkować utratą statusu
uczestnika Konkursu.
Zastosowanie do niniejszego Regulaminu mają przepisy prawa polskiego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

