Regulamin konkursu wyróżnienia tytułem "Kobieta w Logistyce roku"
Par. 1
Organizatorem konkursu i wyróżnienia tytułem "Kobieta w Logistyce roku…" portal Pracujwlogistyce.pl,
zarządzany przez PWL Sp. z o.o, z siedzibą w 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 218, NIP: 1131858379,
KRS: 0000432520.
Par. 2
Celem konkursu i wyróżnienia tytułem „Kobieta w Logistyce roku…” jest promowanie kobiet pracujących
w szeroko rozumianej logistyce (branży transport –spedycja – logistyka: TSL), ich zaangażowania we
wspieranie rozwoju zawodowego kobiet i w rozwój branży TSL oraz uhonorowanie ich sukcesów.
Par. 3
Tytuł „Kobieta w logistyce roku…” przyznawany jest w dwóch kategoriach:
- usługodawca usług TSL,
- usługobiorca usług TSL.
Par. 4
Do udziału w konkursie można zgłosić kandydatkę, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w
pracy obszarze usług TSL. Zgłoszenie może być dokonane w wyznaczonym terminie poprzez ankietę,
udostępnioną przez organizatora konkursu.
Par. 5
Wybór może składać się z jednego* lub dwóch etapów**. Spośród Kandydatek, wybierana jest jedna
"Kobieta w Logistyce roku" w każdej kategorii opisanych w par. 3. Wyboru dokonuje Kapituła Jury
powołana przez organizatora konkursu (maks. 5 osób). Ocena dokonywana jest według poniższych
kryteriów:
- ścieżka kariery i rozwój zawodowy,
- sukcesy zawodowe,
- zaangażowanie we wsparcie rozwoju zawodowego kobiet,
- work-life-balance (pasje / hobby)
*I etap – wybór laureatki poprzez przyznanie punktacji od 1 do 3 - za każde pytanie z ankiety w części
„Informacje o kandydatce” pkt od 4 do 9, przez każdego z członków Jury. Wyróżnienie tytułem kandydatki
z najwyższą punktacją. Maksymalna liczba punktów wynosi 18.
**II etap – w przypadku braku możliwości wyłonienia jednej kandydatki z powodu uzyskania tej samej
liczby punktów przez kilka kandydatek, Jury przeprowadzi ponownie wybór laureatki z tych osób, które
otrzymały taką samą liczbę punktów w I etapie. Końcowa suma punktów umożliwi wybór laureatki z
największą liczbą punktów i przyznanie jej wyróżnienia.
Par. 6
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne, a nadanie tytułu „Kobieta w Logistyce roku…” nie spełnia
kryteriów loterii gry losowej i nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach
wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.).
Par. 7
Organizator zastrzega sobie prawo możliwości odrzucenia zgłoszenia udziału w konkursie, jeśli ankieta nie
będzie wypełniona w całości (brak oświadczenia i podpisu osoby upoważnionej do zgłoszenia, brak odpowiedzi
na wszystkie pytania), jeśli kandydatka nie spełnia kryteriów opisanych w par. 4, jeśli rzetelność odpowiedzi na
pytania ankiety budzi wątpliwości lub jeśli zgłoszenie wpłynie później niż po wskazanym terminie.
Par. 8
Organizator Wyróżnienia ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego
stosowaniu.
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