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Regulamin konkursu  
na najciekawsze stoisko, produkt/usługę oraz 

Nagrodę Publiczności 
podczas Biznes Mix Open, 14 maja 2022r.  

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu na najciekawsze stoisko, produkt/usługę 
podczas Biznes Mix Open, 14 maja 2022 

2. Organizatorem Konkursu jest portal Calisia.pl z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 17a/35 oraz 
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Kaliszu, ul. Częstochowska 25. 

3. Konkurs realizowany jest w ramach wydarzenia Biznes Mix Open, które odbędzie się w dniu 
14 maja 2022r w Hali Sportowej OSRiR, przy ul. Łódzkiej 19/29, 62-800 Kalisz. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mix.calisia.pl 
 

§2 
Definicje 

1. Organizator – Calisia.pl z siedzibą w Kaliszu, Al. Wolności 17a/35 oraz Fundacja Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25, 62 – 800 Kalisz. 

2. Konkurs – Konkurs na najciekawsze stoisko, produkt/usługę podczas Biznes Mix Open. 
3. Uczestnik Konkursu – firmy / instytucje biorące udział w charakterze Wystawcy podczas 

Biznes Mix Open.  
4. Stoisko – miejsce, w którym Uczestnik Biznes Mix Open prezentuje swoje produkty / usługi. 
5. Regulamin – niniejszy Regulamin. 

 
§3 

Cel Konkursu 
1. Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie najciekawszego stoiska, produktu/usługi 

prezentowanych przez Uczestników oraz ich promocja w subregionie kaliskim. 
2. Celami szczegółowymi Konkursu są: 

a. Wzrost świadomości mieszkańców subregionu kaliskiego na temat produktów i usług; 
b. Promocja firm i instytucji z subregionu kaliskiego. 

 
§4 

Zasady ogólne Konkursu 
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć firmy i instytucje, zwani dalej jako „Uczestnicy”; 
3. Organizator wyłoni Laureatów w kategoriach konkursu: 

a. Najciekawsze stoisko; 
b. Najciekawszy produkt / usługa; 
c. Nagroda Publiczności. 

4. Zadaniem uczestników jest przygotowanie stoiska na własny koszt oraz prezentacja produktu 
/ usługi. 
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§5 
Wybór laureatów Konkursu 

1. Wyboru Uczestników, którzy zwyciężą w Konkursie, dokona kapituła powołana przez 
Organizatora.  

2. Kapituła wyłoni po jednym laureacie w każdej kategorii. 
3. Decyzja kapituły jest ostateczna i nie przysługują od niej środki odwoławcze. 
4. Nagroda publiczności zostanie przyznana Wystawcy, który otrzyma największą liczbę głosów 

od Odwiedzających Biznes Mix Open. Głosowanie Odwiedzających odbędzie się w formie 
elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:      . Dostęp do ankiety możliwy jest 
poprzez skan kodu QR umieszczonych w miejscu Wydarzenia Biznes Mix Open.   

 

§6 
Ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrody 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 maja 
2022 r. w siedzibie Hali sportowej OSRiR przy ul. Łódzkiej 19/29 w Kaliszu, podczas Biznes Mix 
Open. 

2. Laureatom zostaną przyznane nagrody w formie okolicznościowej statuetki. 
3. Kapituła, w porozumieniu z Organizatorem, może przyznać inne nagrody i wyróżnienia. 

 
§7 

Informacje końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Konkursu.  
2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela jego Organizator – Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości, 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 25 lub Portal Calisia.pl, 62-800 Kalisz, ul. 
Al. Wolności 17A/35. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 
Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem Uczestnika z konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie o czym powiadomi Uczestników 
Konkursu na stronie internetowej mix.calisia.pl – opublikowana wersja jest aktualna i wiążąca 
dla Uczestników Konkursu. 

5. Zgłoszenie się przez Wystawcy do udziału w Biznes Mix Open jest równoznaczne z udziałem w 
Konkursie i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

6. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 

 

 


