
Regulamin plebiscytu Woman in the World Awards

Postanowienia ogólne
Podmiot organizujący plebiscyt Woman in the World Awards
- Organizatorem konkursu jest MIM Creations Ltd zwanej dalej „Organizatorem”. MIM Creations
Ltd  jest wydawcą magazynu Woman in the World, będącego głównym patronatem medialnym 
konkursu.
- Konkurs Woman in the World Awards jest organizowany na zasadach określonych 
przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.womanintheworld.co.uk 
- Celem plebiscytu jest promowanie przedsiębiorczości oraz nagrodzenie najbardziej 
kreatywnych i aktywnych Polek, które promują polskie wartości poza granicami kraju.
- W plebiscycie są przyznawane są nagrody w różnorodnych kategoriach.

Ogólne warunki plebiscytu
Osoby uprawnione do uczestnictwa w plebiscycie
- Uczestnikiem konkursu (nominowanym), na warunkach określonych w niniejszym 
regulaminie, może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
- prowadzi działalność biznesową
- zarządza przedsiębiorstwem
- wykonuje wolny zawód 
- pełni funkcje publiczne, samorządowe
- piastuje stanowisko managerskie

Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich 
zapisów regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 
jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 
plebiscycie.
Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia kandydata do konkursu jest wypełnienie i 
przesłanie na adres mailowy wypełnionego zgłoszenia.
W celu otrzymania ankiety należy skontaktować się z redakcją:
redakcja@womanintheworld.co.uk  lub telefonicznie 07538 106149 

Dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem wzięcia udziału w konkursie 
jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady ogólne plebiscytu
Zgłoszenia do plebiscytu przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: 
redakcja@womanintheworld.co.uk w terminie: do 30 września 2019 roku. Po upływie 
powyższego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia do plebiscytu może dokonać sam kandydat lub osoba trzecia.
Organizator plebiscytu ma obowiązek poinformowania kandydata o przyjęciu zgłoszenia i jego 
udziale w dalszych etapach konkursu.
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Wszystkie przesłane zgłoszenia kandydatów spełniające warunki plebiscytu i zgodne z 
regulaminem będą oceniane przez jury konkursu.
W skład honorowego jury wchodzą:
- ceniona kobieta ze świata biznesu
- dwóch przedstawicieli patronatów honorowych plebiscytu
- przedstawiciel Organizatora – przewodniczący jury.
Jury konkursu oceniając zgłoszenia kandydatów zwraca szczególną uwagę na zakres, sposób i 
innowacyjność prowadzenia działalności, oryginalność pomysłu, osiągnięte efekty oraz plany 
dalszego rozwoju firmy i kandydatów.
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Członkowie jury zobowiązują się do nieujawniania przebiegu głosowania i niekomentowania 
wyników konkursu publicznie.
Lista nominowanych przez jury kandydatów wraz z ich życiorysami oraz informacją w jakiej 
kategorii konkursowej startują zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.womanintheworld.co.uk  w zakładce Plebiscyt
Spośród nominowanych kandydatów zamieszonych na www.womanintheworld.co.uk czytelnicy 
wybiorą zwycięzcę w głosowaniu. 

Gala finałowa
Ilość zebranych sms-ów decyduje o przyznaniu statuetki w poszczególnych 
obszarach/kategoriach konkursowych.
Gala finałowa plebiscytu, wręczenie statuetek laureatkom i nadanie znaku jakości odbędzie się 
w listopadzie 2019 roku w Londynie.
Organizatorzy i Patroni mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród rzeczowych 
laureatkom.
Laureatom, którzy zrezygnują z nagrody rzeczowej nie przysługuje zamiana na inną, ani jej 
równowartość w formie pieniężnej lub jakiejkolwiek innej formie rekompensaty.

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o 
zwycięzcach Plebiscytu oraz wywiadów z nimi w prasie, radiu, telewizji, w Internecie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania konkursu, 
unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym 
regulaminie.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem będą 
rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
Udział w plebiscycie ma charakter wizerunkowy i pomaga w promocji usług i produktów 
uczestniczek. 
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