REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO
„MOJA DROGA DO WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ”
§1
ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu „Moja droga do wolności gospodarczej” jest INFOR Biznes Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042) ul. Okopowa 58/72, wydawca „Dziennika
Gazety Prawnej”, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 307225,
posiadająca numer NIP: 5272575823, Numer REGON 141442680, kapitał zakładowy
29.421.550 złotych.
2. Celem konkursu jest pokazanie pozytywnych przemian gospodarczych Polski po 1989
roku oraz zaangażowania Czytelników „Dziennika Gazety Prawnej” w doroczną akcję
wspierania przedsiębiorczości.
§2
WARUNKI UDZIAŁU
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
będące właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium
Polski.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie na adres
drogadowolnosci@infor.pl w terminie od 1 do 22 października 2014 r. opisu historii
swojej firmy, co sprzyjało w prowadzeniu biznesu oraz jakie trudności przedsiębiorca
musiał pokonać w swojej drodze do sukcesu gospodarczego.
3. Zgłaszający powinien umieścić podstawowe informacje na temat swojej firmy: nazwa,
adres, nr NIP oraz udzielić licencji wyłącznej na opublikowanie przesłanego opisu w
serwisie internetowym gazetaprawna.pl
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§3
PRZEBIEG KONKURSU
Uczestnicy konkursu przesyłają opisy historii swoich firm w terminie od 1 do 22
października 2014 r.
Nadesłane opisy będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej
gazetaprawna.pl w sekcji „Moja droga do wolności gospodarczej”.
Laureatem konkursu zostanie ten przedsiębiorca, który nadeśle najciekawszy i
najbarwniejszy opis. Oprócz tekstu można nadsyłać pliki graficzne dla pełniejszego
zobrazowania swojej historii.
Wyboru laureata dokona Redakcja „Dziennika Gazety Prawnej” 23 października 2014
r. Nazwisko zwycięzcy zostanie podane na stronie internetowej gazetaprawna.pl

§4
NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają darmowy dostęp do wydania elektronicznego
„Dziennika Gazety Prawnej” - e-dgp - na okres 3 miesięcy.

2. Laureat konkursu otrzyma zaproszenie do udziału w debacie „Nieodrobiona lekcja. Ile
wolności gospodarczej, ile państwa?” i uroczystej gali, które odbędą się 30
października 2014 r. w Radisson Blu Centrum Hotel w Warszawie.

§5
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU
Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje organizator.
§6
DANE OSOBOWE
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, adresu e-mail
oraz nadesłanych materiałów przez organizatora konkursu.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w nadesłanych
materiałach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników konkursu ze względu na
ich wiarygodność.

