
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

Herosi Polskiej Przedsiębiorczości - doceniamy właścicieli lokalnych sklepów. 
 
Konkurs Herosi Polskiej Przedsiębiorczości  - doceniamy właścicieli lokalnych sklepów. (dalej: Konkurs) organizowany 
jest wspólnie przez następujące podmioty (dalej: Współorganizatorzy): 
 
Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000213765, REGON: 631008941, NIP: 779-19-06-082, wysokość 
kapitału zakładowego 139 163 286,00 zł (w całości wpłacony), zwaną dalej „Eurocash” lub "Organizatorem" 
 
Eurocash Franczyza Sp. z o.o z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000259846, 
REGON: 300333695, NIP: 777-29-10-817, zwaną dalej „Eurocash Franczyza", 
 
Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód pod numerem KRS 254307, REGON: 
240276265, NIP: 652-166-12-56, zwaną dalej „Ambra", 
 
Abc na kołach sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS 0000586936, NIP: 7773256225, REGON: 363025220, zwaną dalej „abc na kołach", 
 
Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Kilińskiego Jana 10, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000089450, REGON: 250564559, NIP: 6181020505, zwaną dalej „Lewiatan Holding", 
 
Euro Sklep sp. z o. o. z siedzibą we Bielsko-Białej (43-300), przy ul. Bystrzańska 94A, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy 
Rejestr Sądowy Gospodarczy KRS pod numerem 0000896101, REGON: 070792676, NIP: 5471570308, zwaną dalej „Euro 
Sklep", 
 
Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-548), przy ul. Grażyny 15, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000280288, REGON: 140933878, NIP: 5213429474, zwana dalej 
„Partnerski Serwis Detaliczny”, 
 
Groszek sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000745820, NIP: 7773332311, REGON: 381139984, zwana dalej „Groszek”, 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ogólne założenia Konkursu i definicje 
1.1. Podmiotem uprawnionym do reprezentowania wszystkich współorganizatorów we wszystkich sprawach związanych 

z Konkursem, w tym do zawierania Umów, jest Eurocash. 
1.2. Celem Konkursu jest nagrodzenie przedsiębiorców za współpracę z Eurocash. Nagroda zostaje przyznana w ramach 

jednej z 5 kategorii cech, która wyróżnia przedsiębiorcę. Jeden przedsiębiorca może zostać zgłoszony wyłącznie w 
jednej kategorii. przedsiębiorca może być zgłaszany w ramach poniższych kategorii cech: 
 

1.2.1. Odwaga biznesowa - kategoria dla przedsiębiorców, którzy podejmują odważne ruchy w prowadzonym przez 
siebie biznesie, nie zważając na przeciwności, które z pozoru mogą stanowić przeszkodę do osiągnięcia sukcesu w 
ich działalności. Osoby w tej kategorii podejmują się prowadzenia placówki w okolicy, w której funkcjonuje silna 
konkurencja lub z sukcesem prowadzą kilka dobrze prosperujących sklepów. 
 
Przedsiębiorców w tej kategorii cechują: zdolność przewidywania i podejmowania ryzyka, odporność na stres, 
odwaga. 
 

1.2.2. Motywacja do rozwoju – kategoria dla osób, które wykazują się dużą determinacją w swoich działaniach. Stale 
edukują siebie i personel, ewentualnie korzystają z takich rozwiązań jak np.: Akademia Umiejętności Eurocash, 
Szkoła Główna Handlowa, konferencje, webinary itp., wdrażają promowane przez Grupę Eurocash koncepty 
specjalistyczne typu Faktoria Win. Chętnie korzystają z nowoczesnych udogodnień, które oferuje im Grupa 
Eurocash, takich jak np. platforma eurocash.pl 
 
Przedsiębiorców w tej kategorii cechują: ciągłe udoskonalanie siebie i prowadzonego biznesu, zorientowanie na 
jakość obsługi klienta, efektywność, pracowitość, zaangażowanie, stałe dążenie do rozwoju. 
 

1.2.3. Innowacyjność – kategoria dla przedsiębiorców, którzy wdrażają własne pomysły, testują je na swoich biznesach, 
inicjują rozwiązania, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do ulepszenia ich biznesu. Innowacyjność 
pojmujemy w tym przypadku jako wdrażanie rozwiązań nie tylko technologicznych, ale także praktycznych, np.: 
rozbudowa parkingu, zakup krajalnicy do wędlin etc. W tej kategorii mogą brać udział między innymi uczestnicy 
poprzedniej edycji konkursu – „Herosi Innowacyjności”. 
 
Przedsiębiorców w tej kategorii cechuje: nowatorstwo, umiejętność wyszukiwania i wprowadzania rozwiązań, 
ulepszeń, kreatywność w myśleniu o własnym biznesie, proaktywne podejście do zmian. 
 

1.2.4. Wytrwałość w działaniu – ubiegający się o zwycięstwo w tej kategorii (często, mimo przeciwności) działają na 
rynku detalicznym od wielu lat. Niezależnie od okoliczności, utrzymują swój biznes na stabilnym poziomie, oferując 
miejsca pracy i stałą jakość usług. Ich ślad na rynku detalicznym jest i będzie trwały, ponieważ prowadzenie sklepu 
i kontakt z klientami jest ważną częścią ich życia. Myślą o przekazaniu biznesu swoim potomkom. 
 
Przedsiębiorców w tej kategorii cechuje: długi staż w prowadzeniu biznesu i niezłomność w działaniu, stabilność, 
rzetelność, sumienność, rozwaga, upór, myślenie o sukcesji. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Odpowiedzialność za innych – kategoria dla przedsiębiorców, którzy podjęli w przeszłości działania ukierunkowane 
na cele pozabiznesowe, mające znaczenie dla ich bliskiego otoczenia. W tej kategorii mile widziani są nie tylko 
uczestnicy „Lokalnych Herosów”, ale także Przedsiębiorcy regularnie wspierający inicjatywy społeczne, aktywnie 
uczestniczący w życiu społeczności (nie tylko poprzez wsparcie finansowe), uwzględniający dobro otoczenia. W tej 
kategorii przyjmowane będą również zgłoszenia opisujące działania w trakcie epidemii, np. zbiórki dla medyków, 
dowozy zakupów seniorom, wprowadzanie własnych dodatkowych zabezpieczeń w sklepie. 
 
Przedsiębiorców w tej kategorii cechuje: Kluczowe wyróżniki: odpowiedzialność społeczna (w dobie epidemii lub 

przed nią), uczciwość, patriotyzm, troska o otoczenie, o bezpieczeństwo, empatia.  

1.3. Definicje: 
1.3.1. Uczestnik - uczestnikiem Konkursu jest przedsiębiorca lub Osoba zgłaszająca. 
1.3.2. Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, wskazane w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, które zgłosiły przedsiębiorcę do udziału w Konkursie za pośrednictwem 
formularza zgłoszeniowego „chcę zgłosić przedsiębiorcę”, o którym mowa w pkt.6.1. 

1.3.3. Laureat - przedsiębiorca, któremu zostanie przyznana Nagroda zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym 
Regulaminie; 

1.3.4. Nagroda – kwota pieniężna, która zostanie przekazana na rzecz przedsiębiorcy, który otrzymał największą liczbę 
punktów w głosowaniu internetowym (25 nagród) oraz został wybrany przez jury na zasadach przewidzianych w 
Regulaminie (75 nagród), wypłacana w terminie przewidzianym w Umowie; 

1.3.5. Jury – wybrani przez Organizatora przedstawiciele mediów oraz branżowi eksperci, którzy będą dokonywali oceny 
Zgłoszeń zgodnie  z Regulaminem.  

1.3.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka 
organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspólnik 
spółki cywilnej wykonujący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek – właściciel lub 
współwłaściciel mało i średniopowierzchniowego  sklepu detalicznego, podmiotu współpracującego z jedną z 
jednostek biznesowych należących do Grupy Eurocash oraz sklepu w sieciach franczyzowych należących do Grupy 
Eurocash, w tym w szczególności: abc, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan Kujawy, Lewiatan 
Opole, Lewiatan Orbita, Lewiatan Podkarpacie, Lewiatan Podlasie, Lewiatan Północ, Lewiatan Śląsk, Lewiatan 
Wielkopolska, Lewiatan Zachód, Koliber oraz podmioty prowadzące abc na kołach), który w okresie od 02.01.2020 
r. do 30.06.2021 r. przynajmniej raz dokonał zakupów na kwotę 1.000 zł netto w jednej z jednostek biznesowych 
Eurocash S.A. 

1.3.7. Zgłoszenie – dokument sporządzony przez Uczestnika lub Osobę zgłaszającą według wzoru 
ustalonego przez Organizatora, zawierający informacje o Uczestniku; 

1.3.8. Umowa – umowa w przedmiocie przekazania Nagrody zawierana pomiędzy Eurocash a Laureatem 
 

2. Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie (Uczestnicy Konkursu): 
2.1. Podmiotami uprawnionym do udziału w Konkursie są przedsiębiorcy.  

 
3. Podmioty wykluczone z udziału w Konkursie: 
3.1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być podmioty zrzeszone w sieciach konkurencyjnych wobec Grupy Eurocash, z 

zastrzeżeniem pkt.1.8. Regulaminu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, a także podmiotów 
działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin osób 
wymienionych wcześniej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające z nimi w 
stałym pożyciu, rodzice małżonków małżonkowie rodzeństwa, kuzyni oraz osoby przysposobione. 
 

4. Wymagania merytoryczne 
4.1. Nagrody nie mogą zostać przyznane przedsiębiorcy, którego działania naruszają dobra i godność innych ludzi, są 

niezgodne z zadami życia społecznego, promują nienawiść i nierówność społeczną. 
 

5. Harmonogram Konkursu 
5.1. Konkurs odbywa się w trzech etapach: 
5.1.1. Pierwszy etap - nabór i wstępna selekcja Zgłoszeń - od 25 marca 2021 r. - do 15 czerwca 2021 r., do godz. 23:59 

(decyduje data potwierdzenia złożenia zgłoszenia), w szczególnie uzasadnionych wypadkach Organizator może 
wyrazić zgodę na dopuszczenie zgłoszenia złożonego do dnia 25 czerwca 2021 roku, do godz. 23:59; 

5.1.2. Drugi etap - głosowanie internetowe oraz obrady jury – od 1 lipca 2021 r. od godz. 00:00 - do 14 sierpnia 2021 r. 
do godz. 23:59;  

5.1.3. Trzeci etap - ogłoszenie wyników nastąpi  03 września 2021 r.  
5.2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 września 2021 r. Organizator postanawia, iż Laureat zobowiązany 

będzie do podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia i zmian terminów każdego z etapów, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony www.herosiprzedsiebiorczosci.pl, 
podając jednocześnie nowe terminy. 

 
6. Sposób składania Zgłoszeń i wymagane załączniki 
6.1. Zgłoszenia będzie można składać za pomocą generatora zgłoszeń, dostępnego na stronie internetowej, znajdującej 

się pod adresem: www.herosiprzedsiebiorczosci.pl, w okresie od 04 maja 2021 r., do 15 czerwca 2021 r., do godz. 
23:59. Generator zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera: 

6.1.1. wybór 1 z 5 kategorii cech, o których mowa w pkt 1.2.1 - 1.2.5 Regulaminu (Osoba zgłaszająca wybiera tylko 1 
kategorię); 

6.1.2. opis sylwetki przedsiębiorcy tj. doświadczenie, sukcesy, uzasadnienie kandydatury, a w przypadku Uczestnika 

będącego przedsiębiorcą – również zdjęcie przedsiębiorcy, spełniające warunki, o których mowa w pkt. 6.9. 

poniżej. 
6.1.3. dane przedsiębiorcy tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, dane firmy (nazwa przedsiębiorstwa, adres, 

numer NIP, adres sklepu, marka sklepu), 
6.1.4. dane osoby zgłaszającej przedsiębiorcę (tj. imię i nazwisko, adres mailowy, informacja skąd zna przedsiębiorcę), 
6.1.5. odpowiedzi na pytania, znajdujące się w generatorze, a dotyczące przedsiębiorcy. 
6.1.6. wymagane zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. 
6.2. Zgłoszenia można również dokonać  poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Biura Obsługi Projektu 

Organizatora. Uzyskane podczas rozmowy informację dotyczące przedsiębiorcy zostaną zamieszczone w 
ostatecznym Zgłoszeniu, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji przedsiębiorcy. 

6.3. Wypełniając Zgłoszenie Uczestnik (przedsiębiorca) zobowiązany będzie do podania: nazwy firmy, swojego imienia i 
nazwiska, adresu email, danych teleadresowych, numeru NIP (jeżeli dotyczy), sieci franczyzowe, a także akceptacji 
Regulaminu i Polityki Prywatności oraz zaznaczenia informacji skąd dowiedział się o Konkursie. 

http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Wypełniając Zgłoszenie (klient), oprócz danych przedsiębiorcy o których mowa w pkt.6.3, Osoba zgłaszająca 
zobowiązana będzie do podania: nazwy firmy/instytucji/swojego imienia i nazwiska, adresu email, danych 
teleadresowych, a także akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, zaznaczenia informacji skąd zna 
przedsiębiorcę. 

6.5. Opis sylwetki przedsiębiorcy oraz zdjęcie mogą podlegać modyfikacji/edycji przez Organizatora. 
6.6. O przyjęciu Zgłoszenia w terminie decyduje data końcowej rejestracji Zgłoszenia w generatorze, która musi być 

zgodna z przedziałem czasowym, określonym w pkt. 6.1. 
6.7. Organizator ma prawo w każdym czasie do wydłużenia okresu składania Zgłoszeń. Ewentualna decyzja w tym 

zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl  
6.8. W Konkursie nie są uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
6.9. Zdjęcie przesłane przez Uczestnika będącego przedsiębiorcą jest zezwoleniem na rozpowszechnianie wizerunku i 

musi spełniać następujące warunki: 
6.9.1. powinno być w formacie .JPG/.JPEG/.PNG i być rozmiaru nie większym niż 30 MB;  
6.9.2. powinno być wykonane na jasnym tle, twarz przedsiębiorcy powinna być dobrze oświetlona, widoczna od frontu; 
6.9.3. powinno obejmować wyłącznie wizerunek przedsiębiorcy. Niedopuszczalne jest przesłanie zdjęć uwzględniających 

wizerunek osób trzecich. 
6.10. Jeżeli zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), zwany dalej „Utworem”, Uczestnikowi muszą przysługiwać nieograniczone 
prawa autorskie majątkowe i osobiste do przesłanego Utworu. 

6.11. Z chwilą przesłania zgłoszenia zgodnie z niniejszym Regulaminem, Uczestnik nieodpłatne udziela Organizatorowi 
licencji niewyłącznej do Utworu, na polach eksploatacji obejmujących: 

6.11.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

6.11.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie, dzierżawa, najem oryginału albo egzemplarzy, jak też udzielanie dalszej licencji;  

6.11.3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt.(6.5.2) - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym 
wprowadzenie do sieci Internet i prezentacja na dowolnie wybranych witrynach internetowych); 

6.11.4. udostępnianie innym osobom; 
6.11.5. modyfikacji, dostosowania, przetwarzania i wprowadzanie zmian, publikowanie części lub całości - w szczególności 

w prasie, telewizji, na plakatach, folderach, ulotkach itp., 
6.11.6. korzystanie z Utworu w całości lub z wybranych fragmentów według własnego uznania, w tym również w celach 

reklamy lub marketingu, umieszczenia w folderach, ulotkach, reklamach, w prasie, telewizji oraz Internecie, a także 
na elektronicznych nośnikach (CD, DVD lub innych), które zostaną wprowadzone do obrotu, rozdawane lub 
rozsyłane do nieograniczonego kręgu odbiorców. 

6.12. W razie wątpliwości uznaje się, że udzielona Organizatorowi licencja upoważnia go do korzystania z Utworu zarówno 
w całości, jak  i w części. 

6.13. Uczestnik dokonując Zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich i 
pokrewnych oraz dóbr osobistych, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 
Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego żądania, odpowiednie 
zgody i oświadczenia osób trzecich w zakresie przeniesienia na Uczestnika praw autorskich do wszelkich utworów 
związanych ze Zgłoszeniem do Konkursu zdjęcia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu zdjęcia, które zawiera treści/obrazy sprzeczne z 
prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, 
obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, 
które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne prawnie chronione, treści naruszające dobra 
osobiste osób trzecich. 

 
7. Procedura wstępnej selekcji Zgłoszeń 
7.1. Zgłoszenia będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej pod kątem ich kompletności i zgodności z Regulaminem, 

bezpośrednio przez Organizatora lub podmiot działający na jego zlecenie. 
7.2. W ramach oceny formalnej Zgłoszenia, pod uwagę brane są następujące kryteria: 
7.2.1. terminowość rejestracji Zgłoszeń w generatorze zgłoszeń, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu; 
7.2.2. spełnienie przez składającego Zgłoszenie wymogów wynikających z Regulaminu; 
7.3. Uczestnicy Konkursu, w których Zgłoszeniach zostaną wskazane uchybienia formalne, polegające na nie spełnianiu 

wymogów, o których mowa w pkt. 7.2. powyżej, otrzymają - na adres e-mailowy lub poprzez kontakt telefoniczny 
podany w Zgłoszeniu - wezwanie do uzupełniania lub korekty danych z 5-dniowym terminem wprowadzenia zmian. 
Jeśli uzupełnienia nie wpłyną do Organizatora w wymaganym terminie, Zgłoszenie zostanie odrzucone. 

7.4. W przypadku uchybień wynikających z pkt. 7.2. i ich nieuzupełnieniu lub korekty w terminie, o którym mowa w ust. 
7.3. powyżej, Organizator podejmie decyzję o odrzuceniu Zgłoszenia. Uczestnicy, których Zgłoszenia zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych, będą powiadomieni o decyzji e-mailowo do dnia 25 czerwca 2021. 

7.5. Decyzja Organizatora o odrzuceniu Zgłoszenia z powodów formalnych jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 
7.6. Zgłoszenia, które przeszły etap pierwszy, przechodzą do etapu drugiego , o którym mowa w pkt. 5.1.2. Regulaminu. 
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w Konkursie Uczestników, którzy: 
7.7.1. w Zgłoszeniu podali nieprawdziwe dane,  
7.7.2. naruszyli postanowienia Regulaminu. 
7.8. W przypadku, gdy Nagroda została przyznana przedsiębiorcy, wobec którego zachodzą  okoliczności, o których mowa 

powyżej w pkt 7.7.  powyżej, Organizator podejmie decyzję o przyznaniu Nagrody kolejnemu Uczestnikowi 
wskazanemu na liście punktowej. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 
 

8. Głosowanie internetowe 
8.1. Głosowanie na przedsiębiorcę zgłoszonego do Konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej, pod 

adresem www.herosiprzedsiebiorczosci.pl i wymaga założenia przez Uczestnika konta na stronie 
www.herosiprzedsiebiorczosci.pl:  

8.1.1. poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym swojego adresu email i aktywowanie konta, lub za pośrednictwem 
posiadanego przez osobę głosującą konta na Facebooku/Google. Aplikacja Facebook/Google używana jest 
wyłącznie do autoryzacji logowania przy tworzeniu przez głosującego konta do głosowania. 

8.2. Udział w głosowaniu może wziąć każda osoba spełniająca warunki zastrzeżone w Regulaminie, po zalogowaniu się 
do swojego konta na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności. 

8.3. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania głosów oddanych niezgodnie z Regulaminem oraz wykluczenia z 
udziału w Konkursie tych osób głosujących, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub 
Regulaminem, w szczególności takich, którzy: 

8.3.1. nie działają osobiście; 
8.3.2. wykorzystują różne techniki do wielokrotnego głosowania; 
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8.3.3. podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony internetowej albo 
wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie (w tym stosować będą systemy 
techniczne oraz organizacyjne, zwiększające prawdopodobieństwo wygranej przez danego przedsiębiorcę, w tym 
systemy automatyzujące proces oddawania głosu). 

8.4. Konta założone z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za  nieważne i nie będą 
uwzględnione w głosowaniu. 

8.5. W głosowaniu nie zostaną uwzględnione głosy oddane z adresów utworzonych z domen tymczasowych. 
8.6. W głosowaniu nie zostaną uwzględnione również: 
8.6.1. zduplikowane głosy,  
8.6.2. próba oddania przez Uczestników w ciągu jednego głosowania wielu głosów,  
8.6.3. wielokrotne kliknięcia w przycisk głosuj. 
8.7. W głosowaniu zostaną odrzucone głosy oddawane z tego samego komputera w danym dniu z adresów mailowych 

których nazwa (część przed @) jest identyczna lub różni się tylko numerem dodanym z tyłu lub z przodu lub różnią 
się jedynie domeną identycznie, różnią się jedynie domeną. 

8.8. Wszystkie nowe, nie ujęte w niniejszym Regulaminie nadużycia lub próby ich obejścia będą monitorowane i na 
bieżąco usuwane. 

8.9. Z jednego konta jedna osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos na jednego przedsiębiorcę. 
Dzień liczony jest od godziny 00:00 do 23:59. Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną 
uwzględnione w głosowaniu. 

8.10. Jeśli w trakcie głosowania przedsiębiorca zdecyduje o wycofaniu się z udziału w Konkursie, informacja o wycofaniu 
przedsiębiorcy zostanie zamieszczona na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl niezwłocznie po otrzymaniu 
stosownego oświadczenia. Konto przedsiębiorcy zostanie w takiej sytuacji zablokowane, aby uniemożliwić dalsze 
oddawanie na niego głosów, a wszystkie głosy oddane już na danego przedsiębiorcę zostaną unieważnione, co 
zostanie uwzględnione w końcowym rankingu. 

8.11. Organizator z ważnych przyczyn ma prawo zmienić okres oddawania głosów, o czym niezwłocznie poinformuje na 
stronie Konkursu. 

8.12. W każdym czasie Organizator ma prawo do anulowania lub wykluczenia głosów noszących znamiona naruszenia 
Regulaminu, w szczególności w okolicznościach opisanych w pkt. 8. 

8.13. Do oddania głosu w Konkursie wymagane jest wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 
8.14. Eurocash nie ponosi odpowiedzialności za: 
8.14.1. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane, 
8.14.2. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub leżących po stronie innych 

podmiotów niż Organizator, w szczególności związane z działaniem dostawców usług informatycznych i 
internetowych. 

 
9. Obrady Jury 
9.1. Do oceny Zgłoszeń w każdej z kategorii, o której mowa w pkt. 1.2 Regulaminu, zostanie powołane osobne Jury – po 

4 jurorów do każdej z kategorii, w sumie 5 zespołów. 
9.2. Jury wyłonią  łącznie 75 Laureatów - po 15 w każdej z 5 kategorii cech, o których mowa w pkt. 1.2., według 

następujących kryteriów:    
9.2.1. Ocena sukcesu przedsiębiorcy w kategorii, w której ubiega się o nagrodę, przypisując punkty od 1 do 5. 
9.2.2. Ocena ogólna postawy i pozostałych dokonań przedsiębiorcy, przypisując punkty od 1 do 5. 
9.3. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury. 
9.4. Posiedzenia Jury są tajne. 
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9.5. Wyniki głosowania umieszcza się w protokole z posiedzenia Jury. 
9.6. Postanowienia i oceny Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

10. Ogłoszenie wyników, Laureaci Konkursu i Nagrody 

10.1. Nagrodami w Konkursie są kwoty pieniężne w wysokościach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
10.2. Nagrody otrzymują przedsiębiorcy, których profile otrzymały najwięcej punktów w ramach głosowania 

internetowego lub zostały wybrane przez Jury. 
10.3. W ramach głosowania internetowego zostanie przyznanych 25 nagród publiczności, każda w kwocie 5 tys. zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 
10.4. W ramach głosowania jury, zostanie przyznanych 75 nagród, po 15 w każdej kategorii w kwocie 7500 zł (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych). 
10.5. Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 687 500,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 

złotych)      
10.6. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie dwie nagrody: jedną przyznaną przez jury, drugą - przyznaną 

przez głosujących.       
10.7. Z każdym z Laureatów Eurocash zawrze odpowiednie Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt.10 

Regulaminu. Załącznikiem do Umowy będzie złożone Zgłoszenie. 
10.8. Nagrody będą wypłacane na rachunki bankowe Laureatów, w pojedynczych transzach, na 

warunkach wskazanych w Umowie z Eurocash. 
10.9. Niepodpisanie przez Laureata Umowy o przyznanie Nagrody do dnia 31 grudnia 2021 r. spowoduje wykluczenie 

Laureata z danym Zgłoszeniem z Konkursu oraz, według uznania Organizatora, skierowanie oferty zawarcia tej 
Umowy wobec kolejnego na liście punktowej Uczestnika lub rezygnację z przyznania danej Nagrody. Organizator 

zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zawarcia Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

10.10. Nagrody przyznane w ramach Konkursu stanowią przychód Laureata Konkursu uzyskany w ramach prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej. Laureat Konkursu jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie tego 
przychodu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 

10.11. Nagrodę otrzymają Zgłoszenia, które będą miały największą liczbę punktów, to jest głosów uzyskanych w głosowaniu 
internetowym, a także w wyniku obrad jury. 

10.12. W sytuacji, w której dwóch lub więcej przedsiębiorców zdobędzie taką samą liczbę punktów i jednocześnie nie 
wszystkim przedsiębiorcom będzie możliwe przyznanie Nagrody na warunkach przewidzianych w Regulaminie (z 
uwagi na wyczerpanie liczby Zgłoszeń podlegających przyznaniu Nagrody) Organizator podejmie według swojego 
uznania decyzję o przyznaniu dodatkowej Nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

. 
11. Dodatkowe informacje  
11.1. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:  
11.1.1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@herosiprzedsiebiorczosci.pl 
11.1.2. Telefonicznie, pod numerem telefonu Biura Obsługi Projektu 22 357 48 48  w dni robocze w godzinach 09:00-17:00. 

Infolinia Biura Obsługi Projektu będzie czynna od dnia 4 maja 2021 roku do dnia 30 września 
2021r. 

11.2. Przed nawiązaniem kontaktu telefonicznego zachęcamy najpierw do starannego zapoznania się z warunkami 
przyznawania Nagród, generatorem zgłoszeń (dostępnym od 4 maja 2021r.) oraz innymi informacjami dostępnymi 
na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl. 
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12. Ochrona danych osobowych 
12.1. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszego Konkursu 

znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl   
 

13. Postanowienia końcowe 
13.1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Konkursu, tj. stronie internetowej www.herosiprzedsiebiorczosci.pl  
13.2. Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a także 

przerwania Konkursu, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - w tym 
zmiany przepisów prawnych, siły wyższej, itp. - uniemożliwiających Organizatorowi 
przeprowadzenie działań wynikających z Regulaminu. O każdej zmianie w Regulaminie Eurocash ma 
obowiązek poinformować Uczestników na stronie internetowej www.herosiprzedsiebiorczosci.pl 

13.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. 

13.4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo ze 
względu na siedzibę Eurocash. 
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