
Regulamin konkursu „ShEO AWARDS 2019”  

§ 1 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu „ShEO Awards 2019” (dalej „Konkurs”) jest spółka pod firmą 
Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. 
Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 
7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, (dalej „Organizator”).  

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznania nagród “ShEO Awards”, a także 
nadzoru nad przeprowadzeniem Konkursu (dalej "Regulamin").  

3. Organizator Konkursu powołuje komisję, w której skład wchodzą̨ przedstawiciele 
Redakcji Tygodnika „Wprost” (dalej "Komisja"). Zadaniem Komisji jest stałe czuwanie 
nad prawidłowym przebiegiem procesu przyznania nagród, wybranie zwycięzców oraz 
podejmowanie decyzji w kwestiach, nieujętych w  niniejszym Regulaminie. Komisja 
liczyć będzie od 2 do 5 członków wybranych przez Organizatora. 

4. Konkurs rozpoczyna się̨ w  dniu 1 kwietnia 2019, a kończy się̨ 17 maja 2019 (dalej 
"Czas Trwania Konkursu"). Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu Komisja 
podejmie decyzje w przedmiocie przyznania nagród ShEO Awards. Oficjalne 
ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali ShEO Awards 2019 w dniu 28 maja 2019 r. 

5. Celem konkursu jest nagradzanie kobiet, które osiągnęły sukcesy w dziedzinach 
wskazanych w  § 2. Komisja może jednak przyznać nagrodę mężczyźnie, jeśli jego 
działalność przyczynia się do propagowania równouprawnienia kobiet. 

§ 2 Kategorie  

1. Nagrody “ShEO Awards 2019” przyznawane są w równorzędnych, następujących 
kategoriach:  

a. Liderka biznesu 
b. Działaczka społeczna  
c. Ikona kultury 
d. Gwiazda mediów i opinii 
e. Pionierka nauki i innowacji  
f. Mentorka/coach 
g. Nowe pokolenie (osoby które nie ukończyły 25 lat do dnia 17 maja 2019) 

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu  

1. Zaproszenie do udziału w Konkursie dla wszystkich chętnych osób i firm zostanie 
opublikowane na stronie wprost.pl oraz na stronie sheoawards.wprost.pl. oraz 
rozesłane do firm i instytucji wraz z prośba o wypełnienie zgłoszenia do Konkursu. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 1 powyżej, znajdują̨ się̨ na stronie internetowej 
http://sheoawards.wprost.pl/zgłoszenie Zgłoszenia te można wypełniać́ w Czasie 
Trwania Konkursu.  



3. Spośród wszystkich podmiotów wezwanych do udziału w Konkursie Komisja wyłoni 
zwycięzców poszczególnych kategorii. Laureatów „ShEO Awards 2019” Komisja 
wybiera po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu kierując się̨ przede wszystkim 
jakością i treścią zgłoszenia oraz działalnością zgłoszonych kandydatek. Analiza 
zostanie dokonana na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz własnych spostrzeżeń́ 
członków Komisji.  

4. Warunkiem	 wzięcia	 pod	 uwagę	 zgłoszenia	 kandydatury	 	 w	 kategorii	
wymienionej	 w	 §	 2	 pkt.	 1	 a)	 Regulaminu	 jest	 pełnienie	 przez	 kandydatkę	
funkcji	 Prezesa,	 Wiceprezesa	 lub	 członka	 zarządu	 spółki	 przez	 co	 najmniej	 18	
miesięcy	 poprzedzających	 zgłoszenie	 oraz	 pozytywne	 wyniki	 finansowe	
reprezentowanej	 spółki	 we	 wskazanym	 okresie,	 rozumiane	 jako	 osiąganie	 przez	
tą	spółkę	we	wskazanym	okresie	zysku	nettu.	 

5. Komisja nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji 
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

§ 4 Nagrody  

1. Organizator przewidział w Konkursie przyznanie w każdej kategorii nagrody w postaci 
przyznania statuetki ShEO Award 2019 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych oraz 
ustanowienia podkategorii w ramach kategorii wymienionych w §	2	pkt.	1. 

3. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody lub z udziału w Konkursie 
Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako laureata innego kandydata.  

4. Nagrody zostaną̨ przyznane na uroczystej Gali w dniu 28 maja 2019 r.  

§ 5 Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu 
Trwania Konkursu w każdym czasie.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia w każdym czasie, 
bez podania przyczyny.  

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo.  

	
	


