
Regulamin konkursu 

RE:PL – POLSKI REBRANDING ROKU 2015 

 
§1 Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady 

przebiegu Konkursu RE:PL – Polski 

Rebranding Roku 2015, zwanego dalej 

Konkursem. 

2. Regulamin określa również warunki 

uczestnictwa w Konkursie przez 

Podmioty, Autorów oraz Głosujących. 

3. Organizatorem Konkursu jest wydawca 

serwisu internetowego Branding Monitor 

dostępnego pod adresem 

www.brandingmonitor.pl. 

4. Definicje. 

Konkurs – plebiscyt RE:PL Polski 

Rebranding Roku 2015 organizowany w 

celu wyłonienia najlepszego rebrandingu 

przeprowadzonego w Polsce w okresie 

01.01.2015 – 31.12.2015. 

Podmiot – Uczestnik Konkursu biorący w 

nim udział w charakterze instytucji 

przechodzącej rebranding, zmieniającej 

swoją identyfikację wizualną, lub markę. 

Autor – projektant lub przedsiębiorstwo, 

które stworzyło nowy system 

identyfikacyjny dla Podmiotu biorącego 

udział w Konkursie. 

Głosujący – osoba biorąca udział w 

Konkursie, która oddaje głos w II etapie 

Konkursu na wybrany przez siebie 

Podmiot. 

Formularz zgłoszeniowy – dokument 

umożliwiający zgłoszenie Podmiotu i/lub 

Autora do Konkursu. 

§2 Zasady uczestnictwa. 

1. W Konkursie mogą wziąć udział Podmioty 

oraz Głosujący. 

2. Do konkursu może zgłosić się dowolna 

instytucja, przedsiębiorstwo lub 

organizacja działająca na terenie 

Rzeczpospolitej Polski, która w okresie od 

01.01.2015 do 31.12.2015 ogłosiła 

rebranding. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Nominację Podmiotu do Konkursu może 

zgłosić sam Podmiot, Autor, dowolna 

osoba niezwiązana z Podmiotem ani 

Autorem, albo Organizator. 

5. Podmiot może zostać zgłoszony przez 

dowolną osobę (również niezwiązaną z 

Podmiotem), która wypełni Formularz 

Zgłoszeniowy i prześle go w 

wyznaczonym terminie na adres podany 

przez Organizatora. Dopuszczalne jest 

również wysłanie danych wymaganych w 

Formularzu bezpośrednio w wiadomości 

tekstowej e-mail. 

6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego 

i podanie odpowiednich danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do 

przyjęcia zgłoszenia do Konkursu. 

§3 Zasady przebiegu konkursu. 

1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. 

2. Pierwszy etap trwa od 5.01.2016 do 

15.01.2016 i polega na zbieraniu 

Formularzy Zgłoszeniowych oraz 

ustaleniu listy Podmiotów, które wezmą 

udział w drugim etapie Konkursu. 

3. Drugi etap Konkursu trwa od 18.01.2016 

do 24.01.2016 i polega na oddawaniu 

głosów  przez Głosujących za 

pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora na wybrane Podmioty z listy 

ustalonej przez Organizatora. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na 

stronie Organizatora do 31.01.2016. 

5. Podmiot i Autor, którzy uzyskają 

największą liczbę głosów udzielonych 

przez Głosujących zdobędą tytuł 

„Najlepszego Polskiego Rebrandingu 

Roku 2015 według Czytelników Branding 

Monitor”. 

6. Podmioty i Autorzy, którzy zdobędą 

odpowiednio drugą i trzecią największą 

liczbę głosów otrzymają wyróżnienia w 

postaci tytułu „Drugi Najlepszy Polski 

Rebranding Roku 2015” i „Trzeci Najlepszy 

Polski Rebranding Roku 2015” według 

Czytelników Branding Monitor. 

7. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do przyznania wyróżnienia w 

postaci tytułu „Wyróżniony Polski 

Rebranding Roku 2015 według Branding 

Monitor”. 

8. Wszystkie wyróżnione Podmioty i Autorzy 

otrzymają dyplomy oraz prawo do 

posługiwania się zdobytym przez siebie 

tytułem. 

§4 Postanowienia końcowe. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do 

dokonywania zmian w niniejszym 

Regulaminie bez obowiązku 

informowania o nich w sposób inny niż 

poprzez prowadzoną przez siebie stronę 

internetową. 

2. Reklamacje odnośnie Konkursu można 

zgłaszać na adres e-mailowy 



Organizatora udostępniony na potrzeby 

Konkursu w okresie do 1 miesiąca od 

zakończenia Konkursu. Po tym czasie 

zgłaszane reklamacje będą bezskuteczne. 

3. W sprawach nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem decyzję 

podejmuje Organizator na wniosek osób 

zainteresowanych. 

4. Od decyzji wydanych przez Organizatora 

nie przysługuje odwołanie. 


