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1. Organizacja konkursu:
• Organizatorem nagród Konkursu Smart City jest Spółka MM Conferences S.A.
• Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach telefonicznie i mailowo oraz zostaną
zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się podczas Wielkiej Gali 8 marca
2017 r., w Sali Balowej hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie
• Pełna informacja o wynikach konkursu będzie dostępna dla każdego z uczestników

2. Cel konkursu:
Podczas Wielkiej Gali Smart City niezależna Kapituła Konkursowa, składająca się z uznanych
autorytetów w branży, nagrodzi laureatów Konkursu Smart City. Konkurs ma na celu
popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji
rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących tę ideę.
Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji
lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i
strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i
biznesu.

3. Kategorie konkursowe:
•
•
•
•
•
•

Smart City do 100 tys. mieszkańców
Smart City od 100 do 500 tys. mieszkańców
Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców
Człowiek Roku
Inteligentne rozwiązanie - Smart City Solution
Dostawca dla miast

4. Kryteria i zasady przyznawania nagród
• Nagrody przyznawane są przez Kapitułę Konkursu wg kryteriów wskazanych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym, po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi uzasadnieniami
nominacji.
• Wyboru laureatów Członkowie Kapituły dokonują w drodze głosowania elektronicznego
na podstawie nominacji zgłoszonych przez rynek, Członków Kapituły oraz własnej wiedzy i
doświadczenia.

5. Kapituła konkursu
• W Kapitule Konkursu zasiadają niezależni eksperci rynku, osoby i firmy zasłużone w tworzeniu
strategii Inteligentnych Miast
• Skład Kapituły dostępny jest na stronie internetowej Organizatora
zgloszenia@smartcityforum.pl

www.smartcityforum.pl
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6. Przyznanie nagród:

Uroczystość wręczenia nagród Smart City odbędzie się podczas Wielkiej Gali 8 marca 2017 r., w
Sali Balowej hotelu Westin, Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie.

7. Postanowienia końcowe:
• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w poszczególnych
terminach konkursowych
• Organizatorzy konkursu, w przypadku dużej ilości zgłoszeń do danej kategorii konkursu
zastrzegają sobie prawo do ewentualnego rozszerzenia kategorii na podkategorie
• Kapituła zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach
• Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołania
• Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga
Organizator.

zgloszenia@smartcityforum.pl

www.smartcityforum.pl

