
Regulamin Konkursu 

„OPOLSKA KOBIETA SUKCESU” I EDYCJA 

 

§ 1 

Organizacja Konkursu „OPOLSKA KOBIETA SUKCESU” 2020. 

Zgłoszenia do konkursu 

1. Niniejszym Regulamin określa zasady organizacji, warunki uczestnictwa oraz przebieg I Edycji 

Konkursu „OPOLSKA KOBIETA SUKCESU”.  (dalej jako: Regulamin). 

2. Konkurs „OPOLSKA KOBIETA SUKCESU” (dalej jako:, Konkurs) to konkurs dla aktywnych 

kobiet, działających w obszarze biznesu, nauki, działań społecznych, kultury i sztuki, liderów 

wspierających kobiety w ich aktywności oraz budowaniu polityki różnorodności. 

3. Konkurs „OPOLSKA KOBIETA SUKCESU” jest przedsięwzięciem, którego organizatorem jest 

Stowarzyszenie Opolskie Kobiety Sukcesu z siedzibą w Opolu 45-830,  przy ul. Wrocławskiej 

172 c, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Opole, nr wpisu 8z/2018, posiadająca numer NIP: 7543204029, REGON 

382201857 (dalej jako: Organizator). 

4. Partnerem formalnym i merytorycznym I Edycji Konkursu jest „ Kancelaria Radców Prawnych  

Hryniów, Łebek i Partnerzy”  z siedzibą w Opolu 45-057, przy ulicy Ozimskiej 18/4.  (dalej 

jako: Kancelaria). 

5. Każda kobieta, spełniająca kryteria określone w Regulaminie zobowiązana jest do 

wypełnienia formularza dostępnego u Organizatora oraz przesłania go, wraz z wymaganymi 

załącznikami, co jest jednoznaczne z poddaniem się weryfikacji poprawności informacji 

przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym, przeprowadzanym przez Kancelarię (dalej 

jako: Kandydatka). 

6. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej oraz oceny formalnej  dokonanej w każdej z 

Kategorii  przez Jury Główne zostaną wybrane osoby najlepiej ocenione w każdej z kategorii 

(dalej jako: Laureatki lub Laureaci). Szczegółowy proces wyboru Laureatek i Laureatów 

opisany jest w dalszej części Regulaminu. 

7. Za prawidłowy przebieg Konkursu oraz proces ustalania ostatecznych wyników oraz 

przyznawanie nagród i wyróżnień w oparciu o zasady określone w Regulaminie 

odpowiedzialny jest Organizator. 

8. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

9. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele i przedstawicielki - w rozumieniu 

kryteriów danej Kategorii – organizacji mających siedzibę główną lub siedzibę oddziału na 

terenie województwa opolskiego. 

10. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Kandydatka zobowiązuje się do 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki 

zawodowej, podając prawdziwe informacje. 

11. Osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy potwierdza zgodność zawartych w nim danych, 

zgodnie ze swoim stanem wiedzy na moment wypełniania formularza. 

12. Przystąpienie do Konkursu rozumie się jako złożenie oświadczenia woli o akceptacji 

Regulaminu. 

 

 



§ 2 

Zgłoszenia do konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w 5 Kategoriach  Zamkniętych, w których nominacje mogą 

zgłaszać członkowie Jury i Organizator, zaliczają się tu kategorie: 

2.1.  Biznes w skali Mikro 

2.2. Biznes w skali Makro 

2.3. Kultura, nauka i sztuka 

2.4. Aktywność społeczna 

2.5. Ambasador Kobiet Sukcesu 

2. W Kategoriach Zamkniętych Laureatki wybrane zostaną przez Jury . 

3. W Kategoriach Zamkniętych Organizator rekomenduje osoby, które mogą wziąć udział w 

Konkursie w jednej z nich, a następnie Organizator przesyła tym osobom formularz 

konkursowy do uzupełnienia wraz z informacją o dokumentach niezbędnych do załączenia. W 

celu wzięcia udziału w Konkursie we wskazanej przez Organizatora Kategorii Zamkniętej 

Kandydatka zobowiązana jest do odesłania formularza konkursowego wraz z załącznikami na 

wskazany adres e-mail Organizatora. Tak złożone formularze konkursowe wraz z załącznikami 

podlegają ocenie Jury, które wyłania Laureatów i Laureatki. 

4.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Finalistki z dalszego udziału w Konkursie, 

jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do etycznego zachowania Finalistki, w 

szczególności naruszającego dobre obyczaje w biznesie, dobra osobiste innych osób lub w 

inny sposób naruszającego renomę lub reputację Organizatora lub Partnerów Konkursu lub 

wskazującego na złą reputację Finalistki. W przypadku wykluczenia Finalistki Organizator 

złoży w tym przedmiocie pisemne oświadczenie i doręczy go Finalistce za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu. Oświadczenie może nie posiadać 

uzasadnienia. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: Pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz 

pracownicy Kancelarii oraz pozostałych członkowie Jury Konkursu, a także pracownicy ani 

współpracownicy firm reprezentowanych przez członków Jury Konkursu. 

§ 3 

Przebieg Konkursu „Opolska Kobieta Sukcesu ” 2020 

1. Konkurs trwa od dnia 01 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

2. Konkurs podzielony jest na następujące etapy: 

2.1. Grudzień 2019r. - Wybór kandydatek do Konkursu „ Opolska kobieta Sukcesu”. 

2.2. Styczeń 2020r. - przedstawienie  Jury 5 nominacji w każdej Kategorii konkursu. 

2.3. Luty 2020 r. – obrady Jury , wyłonienie Laureatek i Laureatów w poszczególnych Kategoriach. 

2.4. Luty 2020r. – ogłoszenie Laureatek i Laureatów Konkursu na stronie internetowej 

www.kobietysukcesu.org.pl oraz w kanałach promocyjnych Organizatora. 

2.5. 22 luty 2020 r. – Gala Finałowa Konkursu, odebranie nagród i statuetek przez Laureatki i 

Laureatów Konkursu. 
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§ 4 

Ocena formalna i merytoryczna 

1. Organizatorzy w terminie do 31 stycznia  2020 r. przeprowadzają ocenę  formularzy 

zgłoszeniowych pod kątem formalnym i merytorycznym  w ramach Kategorii: Biznes w skali 

mikro, Biznes w skali Makro, Nauka, kultura i sztuka, Aktywność społeczna. 

2. Ocena Formalna ma na celu zbadanie i potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym 

spełnienia przez Kandydatki kryteriów formalnych. 

3. Organizatorzy  zapewniają, że ocena formalna będzie mieć charakter poufny, a dane i 

dokumenty otrzymane od Kandydatek nie będą przetwarzane w zakresie wykraczającym 

poza ramy nakreślone w Regulaminie. 

4. W ramach każdej ze zdefiniowanych kategorii konkursowych Kandydatki Konkursu muszą 

spełnić następujące kryteria formalne: 

Kategoria Kryteria formalne i merytoryczne 

Biznes w skali mikro Kobiety, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów: 

a/Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych zarówno na dzień 

zgłoszenia do Konkursu, jak i w dniu ogłoszenia wyników Konkursu; 

b/ Kandydatka jest właścicielką, współwłaścicielką, wspólniczką, 

komandytariuszką, komplementariuszką bądź partnerką w spółce i 

posiada minimum 20% udziałów; 

c/ Kandydatka pełni w firmie rolę kierowniczą; 

d/ Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie 

najpóźniej od stycznia 2019 r. 

e/ Firma działa lokalnie, tj. na terenie jednego województwa opolskiego 

f/ Firma, którą prowadzi kandydatka może zatrudniać nie więcej niż 10 

pracowników 

g/ Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi  lub 

wspiera działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną. 

h/ Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród 

klientów i kontrahentów.  Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia. 

Biznes w skali Makro Kobiety, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów: 

a/ Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych zarówno na dzień 

zgłoszenia do Konkursu, jak i w dniu ogłoszenia wyników Konkursu; 

b/ Kandydatka jest właścicielką, współwłaścicielką, wspólniczką, 

komandytariuszką, komplementariuszką bądź partnerką w spółce i 

posiada minimum 20% udziałów albo zajmuje stanowisko kierownicze w 

spółce lub jednostce samorządu terytorialnego.; 

c/ Kandydatka pełni w firmie lub jednostce samorządu terytorialnego rolę 

kierowniczą; 



d/  Firma lub jednostka samorządu terytorialnego, którą prowadzi 

kandydatka lub w niej pracuje musi działać nieprzerwanie najpóźniej od 

grudnia 2016  

e/ Firma lub jednostka samorządu terytorialnego działa lokalnie, tj. na 

terenie województwa opolskiego 

f/ Firma lub jednostka samorządu terytorialnego, którą prowadzi lub w 

której pracuje kandydatka musi zatrudniać powyżej 10 pracowników 

g/ Firma pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi  lub 

wspiera działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną. 

h/ Kandydatka i firma wyróżniają się nienaganną opinią na rynku, wśród 

klientów i kontrahentów.  Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia. 

Nauka, kultura i sztuka Kandydatka może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami na rynku 

lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym ( nagrody i wyróżnienia), 

godnie reprezentuje miasto Opole. 

 Kandydatka  pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi  lub 

wspiera działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczną. 

 Kandydatka i jej działalność  wyróżniają się nienaganną opinią na rynku. 

Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia. 

Aktywność społeczna. Kandydatka  pielęgnuje wartości etyczne i moralne, a także prowadzi  lub 

wspiera działalność społeczną, charytatywną lub prospołeczne 

 Kandydatka i jej działalność wyróżniają się nienaganną opinią na rynku.  

Cieszą się zaufaniem i uznaniem otoczenia . Znaczenie ma również: 

• skala i zasięg podjętych działań, 

• efektywność podjętych działań i ich wpływ na rozwiązanie problemu, 

• wpływ podjętych działań na społeczność, której dotyczy problem. 

Ambasador Kobiet 

Sukcesu 

NIE PODLEGA OCENIE FORMALNEJ 

 

§ 5 

Jury  

1. Organizator powołuje Jury, o czym poinformuje za pomocą strony internetowej 

www.kobietysukcesu.org.pl 

2. W skład Jury wchodzi również cały Zarząd Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. 

3. Jury  podejmuje ostateczny werdykt, który nie podlega zaskarżeniu. 

4. Jury dokonuje zatwierdzenia laureatek i laureatów w Kategoriach zamkniętych po otrzymaniu 

formularzy zgłoszeniowych dla danej Kategorii od Organizatora. 

5. Jury jest uprawnione do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec wyboru laureatki lub 

laureata dokonanego przez Organizatora, wraz z uzasadnieniem, w terminie 3 dni od 

http://www.kobietysukcesu.org.pl/


poinformowania o dokonanym wyborze. Decyzja o sprzeciwie zapada zwykłą większością 

głosów wszystkich członków Jury Konkursu. 

6. Na skutek sprzeciwu Jury Specjalne ponownie dokona oceny kandydatek lub kandydatów we 

wskazanej Kategorii i jest uprawnione do ponownego wyłonienia tej samej laureatki lub 

laureata. Jury Konkursu nie jest uprawnione do ponownego złożenia sprzeciwu wobec tej 

samej laureatki lub laureata. 

7. Ocena dokonywana przez Jury prowadzona jest w oparciu o zamieszczone poniżej kryteria 

merytoryczne (za wyjątkiem kategorii Ambasador Kobiet Sukcesu, która jest nagrodą 

specjalną, dla której nie przewidziano kryteriów formalnych ani merytorycznych). 

8. Zadaniem członków Jury  jest: 

8.1. Dokonanie oceny merytorycznej formularzy konkursowych w Kategoriach Otwartych, które 

przeszły pozytywnie etap oceny formalnej dokonanej przez Kancelarii oraz wyłonienie 

Laureatek w tych Kategoriach, z zastrzeżeniem możliwości wyłonienia maksymalnie 5 

finalistek w danej Kategorii - w terminach określonych w § 3 Regulaminu. 

8.2. Proces wyboru Finalistek przebiega zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem: 

a) Organizator przekazuje Jury listę Kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz 

ich formularze zgłoszeniowe.  

b) Organizator odpowiada za zainicjowanie, zorganizowanie oraz udokumentowanie przebiegu 

spotkania, na którym w ramach każdej Kategorii konkursowej członkowie Jury przedyskutują 

przyznane przez siebie punkty i w wyniku dyskusji wyłonią listę Laureatek.  

9. W każdej z Kategorii w wyniku głosowania zostanie wybrana jedna Laureatka. Z wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, w których Jury zwykłą większością głosów zdecyduje o wyborze więcej 

niż jednej Laureatki. 

10. Każdemu Członkowi Jury  przysługuje jeden głos, a decyzje zapadają bezwzględną większością 

głosów oddanych. 

11.  Jury może także przyznać wyróżnienia w poszczególnych Kategoriach. 

12. Nad porządkiem obrad i prac Jury czuwa Organizator. Jednocześnie posiedzenia Jury będą 

odbywały się przy obecności przedstawiciela Partnera merytorycznego – Kancelaria. 

13.  Jury na posiedzeniach podejmuje wszelkie decyzje jawnie i kolegialnie bezwzględną 

większością głosów. 

14. Posiedzenie Jury, które obraduje na zasadach określonych w niniejszym ustępie Regulaminu 

Konkursu, zwołuje się również dla podjęcia decyzji w innych kwestiach zastrzeżonych w 

Regulaminie Konkursu dla decyzji Jury, chyba, że Przewodniczący Jury Konkursu zarządzi 

podjęcie decyzji w trybie głosowania korespondencyjnego z tym zastrzeżeniem, że każdemu 

Członkowi Jury  przysługuje jeden głos, a decyzje zapadają bezwzględną większością głosów 

oddanych. 

15. Każdy z Członków Jury ma prawo wglądu do wszystkich zgłoszeń, które pozytywnie przeszły 

ocenę formalną oraz do szczegółów oceny merytorycznej. 

16. Z głosowania oraz obrad Jury zostanie sporządzony protokół. 

17.  Obrady Jury Głównego odbędą się 7 lutego 2020 r.  

§ 6 

Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie przysługują wyłonionym w Konkursie Laureatkom i Laureatom i 

stanowią: 

1.1. Tytuł „Kobieta Sukcesu Roku 2020 - Kategoria Mikro Biznes” 



1.2.  Tytuł „Kobieta Sukcesu Roku 2020 - Kategoria Makro Biznes” 

1.3. . Tytuł „Kobieta Sukcesu Roku 2020 - Kategoria Nauka, Kultura i Sztuka.” 

1.4. . Tytuł „Kobieta Sukcesu Roku 2020 – Aktywność społeczna” 

1.5. Tytuł „Ambasador Kobiet Sukcesu Roku 2020” 

2. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w lutym 2020 r. na stronie internetowej 

www.kobietysukcesu.org.pl oraz w kanałach promocyjnych Organizatora, a następnie w dniu 

22 lutego 2020 r. podczas Gali finałowej. 

3. Laureatki i Laureaci Konkursu są upoważnieni do oznaczenia swojej działalności nadanym 

tytułem od momentu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu na stronie internetowej 

www.kobietysukcesu.org.pl , poprzez posługiwanie się w swojej bieżącej działalności we 

wskazanym powyżej okresie następującym oznaczeniem: „Laureatka Konkursu Opolska 

kobieta Sukcesu Roku 2020 ” lub „Laureat Konkursu Opolskich Kobiet Sukcesu Roku 2020”, 

jednocześnie wskazując kategorię , który zdobyła lub zdobył w Konkursie 

4.  Laureatki i Laureaci wyżej wskazanych tytułów są uprawnieni do osobistego udziału w Gali 

Finałowej. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odebrania Laureatce lub Laureatowi nadanego w 

Konkursie tytułu, jeżeli Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość, że Laureat lub 

Laureatka w swojej działalności zawodowej przejawi zachowania nieetyczne, w szczególności 

naruszające dobre obyczaje w biznesie, dobra osobiste innych osób lub w inny sposób 

naruszy renomę lub reputację Organizatora lub Partnerów Konkursu lub wskazujące na złą 

reputację. Uprawnienie to jest nieograniczone czasowo. W przypadku odebrania nadanego 

Tytułu Organizator złoży w tym przedmiocie pisemne oświadczenie i doręczy go Laureatowi 

lub Laureatce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu lub 

gdyby adresy te okazały się nieaktualne w inny możliwy sposób. Organizator może również 

powiadomić o odebraniu tytułu na swojej stronie internetowej oraz w materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności na swoich stronach 

internetowych, w newsletterze i w kanałach social media wraz z podaniem powodu 

odebrania tytułu. 

§ 7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu. 

2.  Organizator zapewnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych mu w 

ramach Konkursu spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO). 

3.  Podanie danych osobowych , takich jak imie, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail  ,  jest 

dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia tych czynności i uwzględnienia ich przez Organizatora 

jako skutecznych w rozumieniu Regulaminu. 

4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności opublikowana na stronie 

internetowej www.kobietysukcesu.org.pl oraz dostępna w siedzibie Organizatora, która 

zawiera wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach 

organizacji Konkursu oraz prawa osób, których dane dotyczą. 
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5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora jest możliwy pod adresem 

biuro@kobietysukcesu.org.pl 

6. Osoba biorąca udział w Konkursie jako nominująca lub zgłaszająca się do udziału w nim, 

akceptując jednocześnie postanowienia Polityki Prywatności 

7. OKS powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z 

tego względu może być konieczne ujawnienie danych osobowych Członków w niezbędnym 

dla danej usługi zakresie podmiotom świadczącym usługi [np. informatyczne, prawne itp.]. 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, 

jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu do upływu 

okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie, 

chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych 

do innego administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe 

uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres OKS lub poprzez e-mail 

na adres biuro@kobietysukcesu.org.pl. 

§ 8 

Postanowienia Końcowe 

10. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.kobietysukcesu.org.pl 

11.  W przypadku, w którym podczas Konkursu pojawi się sytuacja nieprzewidziana przez 

Regulamin, Organizator rozstrzyga ją odwołując się do zasad słuszności. Organizator również 

jest upoważniony do wydawania wiążącej wykładni Regulaminu Konkursu. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje 

wszystkie strony Konkursu w tym przede wszystkim Kandydatki, które po otrzymaniu takiej 

informacji mają prawo wycofać swoje zgłoszenie z Konkursu. 

13.  Organizator zastrzega możliwość pozostawienia Konkursu albo poszczególnych Kategorii bez 

rozstrzygnięcia lub wcześniejszego zakończenia Konkursu albo poszczególnych Kategorii, co 

zostanie niezwłocznie ogłoszone na stronie www.kobietysukcesu.org.pl 

14. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują w 

szczególności kodeks cywilny, ustawa o ochronie danych osobowych oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. postanowienia Regulaminu akceptuje jednocześnie 

postanowienia Polityki Prywatności. 
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