Platforma inwestorów i wykonawców technologii energooszczędnych

REGULAMIN KONKURSU „DOBRE PRAKTYKI W DOBRYCH RĘKACH”

Celem konkursu jest zachęcenie na podstawie wzorcowych referencji kolejnych inwestorów do sięgania po
podobne praktyki energooszczędne a równocześnie wyłonić najlepszych instalatorów oraz pomysłodawców
inwestycji ekologicznych, energooszczędnych i zgodnych z ideą poszanowania energii oraz
zrównoważonego rozwoju.
1. Konkurs organizowany jest przez wydawcę GLOBEnergia Sp. z o.o.
2. Konkurs rozpoczyna się 13 grudnia 2021 r. i potrwa do 10 lutego 2022 r.
3. Zgłoszenia nadesłane po 10 lutego 2022 r. nie będą brane pod uwagę.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas najbliższych Targów ENEX w dniu 23 lutego 2022 r.
5. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest obecność podczas gali rozstrzygającej konkurs, która odbędzie
się 23 lutego 2022 r. w Kielcach. Nieodebrane wyróżnienie przepada.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania
wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
7. Konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł i poszanowania energii.
8. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby pełnoletnie – instalatorzy, inwestorzy indywidualni oraz
instytucjonalni.
10. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go
wraz ze zdjęciami w jakości do druku (300 DPI) na adres redakcja@globenergia.pl. Za przesłanie
dodatkowego tekstu merytorycznego w liczbie nieprzekraczającej 5 tys. znaków wraz ze spacjami
organizator przewiduje dodatkowe punkty.
11. Nadesłanie do redakcji formularza/tekstu/zdjęć oznacza nieodwołalną zgodę na jego publikację.
12. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych informacji do swej pracy redakcyjnej
oraz do opublikowania nadesłanego artykułu w terminie najbardziej dogodnym z punktu widzenia
wydawniczego.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty przesłanych tekstów, prawo do skracania, redagowania
nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów.
14. Autor nadsyłający tekst odpowiada prawnie za naruszenie praw autorskich innej osoby.
15. Wypełniając i przesyłając formularz oświadcza się i potwierdza, że:
a. dane rejestrowe, dane kontaktowe oraz treść i materiały są prawdziwe i nie naruszają praw
autorskich i innych praw osób trzecich,
b. pozostaje się uprawnionym do dysponowania przekazywanymi materiałami oraz do użytkowania
znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.
16. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 kompletne specyfikacje inwestycji.
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17. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą dzieła zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami
i obowiązującym prawem.
18. Oceniane będą wyłącznie kompletne prace spełniające następujące wymagania edytorskie:
19. Redakcja przewiduje dla laureatów konkursu dyplomy i wyróżnienia.
20. Redakcja może wykluczyć z konkursu uczestnika w przypadku naruszenia przez niego niniejszego
regulaminu.
21. Decyzje organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
22. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników konkursu.
23. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres redakcji.
24. Redakcja rozpatrzy reklamację w ciągu 20 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi o jej
rozstrzygnięciu.
25. W momencie przesłania zgłoszenia, Uczestnik wyraża zgodę na publiczne rozpowszechnienie referencji
przez dostępne kanały GLOBENERGIA Sp. z o.o.
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