
 

 
REGULAMIN KONKURSU  

„ASY TRANSPORTU PUBLICZNEGO” 
 
 
 

1.Organizatorem Konkursu „ ASY TRANSPORTU PUBLICZNEGO” (dalej: „Konkurs”) jest  Polski 
Instytut Rozwoju Biznesu (dalej: „Organizator”);  
 

2. Konkurs ma za zadanie wyróżnienie rozwiązań, produktów oraz usług wpływających na rozwój 
transportu publicznego w Polsce.  
 

3. Laureaci Konkursu otrzymają statuetkę zgodną z kategorią w jakiej zwyciężyli (dalej łącznie 
jako: „Zwycięzcy”).  
 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego 
się na stronie internetowej : www.pirbinstytut.pl i przesłanie na adres mailowy: 
mariola.kaczmarek@pirbinsytut.pl zawierającego merytoryczne  uzasadnienie dlaczego i w jaki 
sposób zgłaszający przyczynili się do rozwoju sektorów poprzez wdrażanie rozwiązań, i/lub usług, 
i/lub produktów (dalej: „Zgłoszenie”).  
 
5. Zgłoszenie należy przesłać zgodnie z ust. 4 powyżej od dnia 18.06.2018r. do dnia 31.07.2018r. 
do godziny 24:00.  
 

6. Zgłaszający się do uczestnictwa w Konkursie (dalej: „Zgłaszający”) może zgłosić się w 
następujących kategoriach:  
 

 Człowiek Roku  

 Miasto Roku / Ekologiczne Miasto Roku  

 Dostawca Rozwiązań dla Transportu Publicznego  

 
1. Zgłoszenia będą merytorycznie oceniane przez niezależną Kapitułę Konkursu, która w tajnym, 
elektronicznym głosowaniu wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu.  
 

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej (Zwycięstwie) podczas Forum Transportu 
Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo poprzez odczytanie imion i nazwisk zwycięzców  
oraz wręczenie im statuetek. 
 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie  
 

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich związany z organizacją 
konkursu oraz szkody spowodowane podaniem błędnych lub nie aktualnych danych przez 
uczestników konkursu. 

 

5. Wysyłając Zgłoszenie, Zgłaszający zgadza się na warunki niniejszego regulaminu.  
 
6. Jednocześnie wysyłając Zgłoszenie, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polski 
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Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. , 03-308 Warszawa ul. Platerówek 3, danych zawartych w  
formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez Polski 
Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z 
Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
która weszła w życie 10.03.2003 r., wyraża zgodę na otrzymywanie poczty drogą elektroniczną. 
Wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu 
Sp. z o.o., Zgłaszającemu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a 
podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  


