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Aneks nr 1 

do Regulaminu konkursu “Dyrektor e-Commerce Roku” 2021 

W związku z koniecznością wydłużenia okresu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu,  

Organizator wprowadza następujące zmiany do Regulaminu. 

§ 1. 

Zmiany Regulaminu 

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

„a. Etap I 25.05. – 06.07. 
  

przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu” 
 
 

2. Regulamin w § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Zgłoszenie Uczestnika powinno zostać dokonane w okresie przyjmowania zgłoszeń tj. 

od godziny 00:00:01 dnia 25 maja 2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 6 lipca 2021 r. 

Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.” 

 

3. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 2. 

Postanowienia końcowe 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

2. 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. 

3. 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 

informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie do dnia wejścia w życie Aneksu oznacza 

akceptację Regulaminu w postaci zmienionej Aneksem.  

4. 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.  

5. 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. 
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6. Aneks oraz tekst jednolity Regulaminu dostępne są na Stronie Konkursu, w tym do 

nieodpłatnego pobrania i przechowywania w formacie .pdf. 


