Aneks nr 1
do Regulaminu konkursu “Dyrektor e-Commerce Roku” 2020
A. w związku z nadzwyczajną sytuacją, która dotyka świat w związku z trwającą epidemią
koronawirusa;
B. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
i przebieg Konkursu, w szczególności jego Uczestnikom, Członkom Jury oraz
pracownikom Organizatora i osobom obsługującym Galę Finałową, jak również w celu
dostosowania się do zaleceń odnośnych władz;
Organizator zmuszony jest dokonać zmiany terminu i zasad przeprowadzenia Gali Finałowej,
co skutkuje koniecznością wprowadzenia następujących zmian do Regulaminu Konkursu.
§ 1.
Zmiany Regulaminu
1.

Regulamin w § 2 ust. 1 lit. d. otrzymuje następujące brzmienie:
d.

Etap IV

24.09.2020 r.

Gala Finałowa

2.

Regulamin w § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2.
W wyjątkowych przypadkach, takich jak wydarzenia będące skutkiem siły wyższej
bądź np. w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, w szczególności zaś w
przypadku wprowadzenia przez odnośne władze ograniczeń lub zaleceń w
związku z trwającą epidemią, które uniemożliwią lub istotnie utrudnią
przeprowadzenie Gali Finałowej w warunkach bezpiecznych i praktycznie
realizujących cele Gali Finałowej, Organizator jest uprawniony do zmiany terminu
oraz miejsca, jak również formuły – w tym na formułę online – Gali Finałowej, za
uprzednim poinformowaniem Uczestników i Członków Jury z odpowiednim,
przynajmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

3.

Regulamin w § 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
5.
Zaproszenie na Galę Finałową ważne dla jednej osoby otrzymują wybrani
Nominowani Uczestnicy ze względów sanitarnych i ograniczonej nimi liczby miejsc
w ramach Gali Finałowej. Wybór dokonywany jest przez Organizatora w ten
sposób, aby niezależnie od liczby i rodzaju Nominowanych Uczestników biorących
udział w Konkursie z danego podmiotu gospodarczego, zaproszenie otrzymał
jeden Nominowany Uczestnik lub lider zespołu nominowanego do Nagrody z
danego podmiotu gospodarczego.
Regulamin w § 10 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
6.
Organizator z przyczyn sanitarnych nie dopuszcza możliwości wstępu na Galę
Finałową osób, które nie zostały na nią zaproszone.

4.
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5.

Załącznik nr 2 Regulaminu traci moc.

6.

W § 10 po ust. 7 Regulaminu dodaje się ust. 8-10 o następującym brzmieniu:
8.
Gala Finałowa prowadzona jest w reżimie sanitarnym obowiązującym w dacie jej
przeprowadzenia, zgodnym z wytycznymi odnośnych władz i podjętymi przez
Organizatora krokami mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom
uczestniczącym w Gali Finałowej. Osoby zaproszone na Galę Finałową zostaną
poinformowane przez Organizatora o zasadach obowiązujących w trakcie Gali
Finałowej. Osoby uczestniczące w Gali Finałowej zobowiązane są stosować się
do zasad, o których mowa w zdaniach poprzedzającym, oraz do dotyczących ich
wskazówek i uwag personelu obsługującego Galę Finałową w tym zakresie.
Osoba niestosująca się do wskazanych zasad lub zaleceń może zostać
poproszona bezzwłoczne o opuszczenie Gali Finałowej.

6. Regulamin w § 11 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4. Uczestnik (lider lub liderzy zespołu zgłaszanego jako Uczestnik), zgłaszając się do
Konkursu, wyraża zgodę na publikację przez Organizatora danych Uczestnika w
postaci jego imienia i nazwiska oraz nazwy podmiotu w ramach współpracy z którym
przystępuje do Konkursu, w zakresie wskazanym w Regulaminie. Uczestnik
zaproszony do udziału w Gali Finałowej (lider zespołu nominowanego do Nagrody)
udziela Organizatorowi zezwolenia na utrwalanie swojego wizerunku w trakcie Gali
Finałowej i jego rozpowszechnianie w czasie trwania Gali Finałowej, w zakresie relacji
z wydarzenia na Stronie Konkursu, a także poprzez środki, o których mowa w ust. 2 i
3 powyżej. Podmiot Zgłaszający, dokonując zgłoszenia, zobowiązuje się do
poinformowania Uczestnika o treści Regulaminu i uzyskania stosownych zgód i
zezwoleń. Organizator uprawniony jest do zwrócenia się do Podmiotu Zgłaszającego
o przedstawienie zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 2.
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Aneks wchodzi w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia.
O zmianie Regulaminu Organizator informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniego
komunikatu na Stronie Konkursu, poprzez wiadomości skierowane do Uczestników oraz
poprzez zamieszczenie treści Aneksu na Stronie Konkursu.
Uczestnik, który nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu, ma prawo rezygnacji z
udziału w Konkursie, o czym powinien poinformować Organizatora w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu w formie wiadomości e-mail
skierowanej na adres e-mail do kontaktu Organizatora. Za dzień otrzymania wiadomości
o zmianie Regulaminu przyjmuje się dzień zapisania wiadomości na serwerze poczty
elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu do kontaktu z danym Uczestnikiem. Brak
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4.

5.

6.

informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie do dnia wejścia w życie Aneksu oznacza
akceptację Regulaminu w postaci zmienionej Aneksem.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Konkursie, traci on uprawnienia
związane z udziałem w Konkursie, w tym – w przypadku przyznania Nagrody – prawo
do tej Nagrody.
W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Konkursie, uiszczona w związku
z jego zgłoszeniem opłata podlega zwrotowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
otrzymania oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie.
Aneks oraz tekst jednolity Regulaminu dostępne są na Stronie Konkursu, w tym do
nieodpłatnego pobrania i przechowywania w formacie .pdf.
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