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Regulamin konkursu 

LIDER PPNT 2022 
 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Lider PPNT 
2022” („Konkurs”) organizowany przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia („Organizator”). 
Firmy parkowe, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są to wszystkie firmy działające w ramach PPNT 
Gdynia podczas trwania konkursu Lidera PPNT 2022 (od pierwszego dnia nominacji do rozdania nagród 
Lidera PPNT 2022). Parkowicze, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są to pracownicy firm parkowych oraz 
coworkerzy. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Nagrody Lidera PPNT 2022 przyznawane są przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia za 

osiągnięcia Parkowiczów oraz firm parkowych w roku 2022. Nagrody przyznawane są  

w następujących kategoriach:  

a. Debiut - w tej kategorii nominujemy firmy parkowe, które wyróżniły się udanym debiutem - 

na rynku polskim lub zagranicznym.  Zgłaszamy najnowsze osiągnięcia firm: projekty oraz 

produkty, które wzbudziły szczególne zainteresowanie – mediów, konkurencji, specjalistów, 

rynku odbiorców. Debiut to nominacja dla obiecujących rozwiązań, w których drzemie 

wyjątkowy potencjał sukcesu. W tej kategorii możemy nominować także prototypy. 

b. Produkt-Usługa - nominujemy produkty lub usługi firm parkowych, o których było głośno: 

odniosły sukces komercyjny, zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach branżowych, 

spełniają wymagania szeroko pojętej innowacyjności. Nie nominujemy prototypów, jedynie 

wdrożone rozwiązania.  

c. Wydarzenie - to o tych wydarzeniach było głośno, to one zgromadziły tłumy i zebrały 

przychylne opinie, pobudzały do działania, rozwoju, refleksji. Przyciągały merytoryką, 

sprzyjały rozwijaniu zainteresowań, poznawaniu nowych ludzi.  W tej kategorii nominujemy 

jedynie wydarzenia, które odbyły się w PPNT Gdynia.  

d. Osobowość PPNT – parkowi aktywiści, wizjonerzy, ludzie z charyzmą – to Osobowości PPNT. 

Warto brać z nich przykład, nie tylko pod względem biznesowym. Zarażają zaangażowaniem, 

wykazują inicjatywę, ujmują otwartością. Osobowością PPNT mogą być jedynie osoby 

pracujące w firmach parkowych.  

e. Nagroda Specjalna  - przyznawana przez Dyrekcję PPNT Gdynia. Jest to wyróżnienie za 

szczególny wkład w rozwój społeczności parkowej, owocną i obiecującą współpracę z PPNT 

Gdynia, nieszablonowe podejście do działalności - szczególnie prospołeczne  

i proekologiczne.  

f. Coworker – najlepszy projekt rozwijany w coworkingu Strefy Startup. Nominujemy 

coworkerów opracowujących rozwiązania, które mają szansę odnieść sukces komercyjny 

 i w trafny sposób odpowiadają na potrzeby rynku. 

2. Konkurs Lidera PPNT 2022 odbywa się w dwóch etapach:  

a. Nominacje do nagrody Lidera PPNT 2022  

b. Głosowanie na nominowanych do nagrody Lidera PPNT 2022  
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3. Nagrody Lidera PPNT 2022 w kategoriach: Debiut, Produkt-Usługa, Wydarzenie, Osobowość PPNT, 

Coworker przyznawane są w wyniku głosowania.  

4. Nagroda Specjalna przyznawana jest bez nominacji, przez Dyrekcję PPNT Gdynia.  

5. Nagrody Lidera PPNT 2022 zostaną dostarczone do firm, a wyniki głosowania udostępnione będą  

w mediach społecznościowych PPNT Gdynia oraz aktualnościach na stronie www.ppnt.pl do 20 

grudnia 2022 roku.  

 
ZASADY NOMINACJI DO NAGRODY LIDERA PPNT 

 
1. Nominować mogą jedynie aktualni Parkowicze oraz pracownicy PPNT Gdynia.  

2. Nominowani mogą być jedynie aktualni pracownicy firm parkowych i coworkerzy (w kategorii dla 

coworkerów). 

3. Nie można nominować pracowników PPNT Gdynia.  

4. Nominacje trwają od 14.11.2022, godz. 12:00 do 18.11.2022, godz. 18:00.  

5. Każda osoba może dokonać tylko jednej nominacji w danej kategorii.  

6. W formularzu nominacji prosimy o podanie firmowego adresu e-mail.  

7. Formularz NOMINACJI będzie dostępny na stronie www.ppnt.pl w sekcji ‘Aktualności’.  

8. Każda nominacja musi być krótko uzasadniona.  

9. Nominacje bez uzasadnienia, lub zgłoszone po wskazanym terminie, nie zostaną przyjęte. 

10. PPNT Gdynia, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, zastrzega sobie prawo do wyboru dziesięciu 

najlepiej uzasadnionych nominacji spośród wszystkich zgłoszonych.  

 
ZASADY GŁOSOWANIA  W KONKURSIE LIDERA PPNT 

 
1. Głosować mogą jedynie aktualni Parkowicze oraz pracownicy PPNT Gdynia. 

2. Głosować można jedynie z firmowych adresów e-mail.  

3. Głosy oddajemy za pomocą formularza GŁOSOWANIA, dostępnego na stronie www.ppnt.pl, w sekcji 

‘Aktualności’. Formularz głosowania będzie dostępny na stronie PPNT Gdynia po  28 listopada 2022.  

4. Każdy Parkowicz może oddać jeden głos w każdej kategorii. W całym konkursie może oddać 

maksymalnie pięć głosów. Każdy kolejny głos oddany przez tą samą osobę będzie unieważniony.  

5. Głosować można do 9 grudnia 2022, do godziny 16:00.  

6. Głosy oddane po wskazanym terminie nie będą zliczane.  

 
WYBÓR LAUREATÓW NAGRODY LIDERA PPNT 2022 

 
1. Laureaci konkursu Lidera PPNT 2022, w kategoriach: Debiut, Produkt-Usługa, Wydarzenie, 

Osobowość PPNT, Coworker wybierani są spośród nominowanych, na podstawie poprawnie 

oddanych głosów.  

2. Laureaci konkursu Lidera PPNT 2022 w kategorii Nagroda Specjalna, wybierani są poza głosowaniem, 

przez Dyrekcję PPNT Gdynia.  

3. Nagrody Lidera PPNT 2022 zostaną dostarczone do firm, a wyniki głosowania udostępnione będą  

w mediach społecznościowych PPNT Gdynia oraz aktualnościach na stronie www.ppnt.pl do 20 

grudnia 2022 roku.  

http://www.ppnt.pl/
http://www.ppnt.pl/
http://www.ppnt.pl/
http://www.ppnt.pl/
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4. Nagrodą dla laureatów jest inspirowana jedną z firm parkowych statuetka Lidera oraz upominek 

rzeczowy.  

 

 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, 

 iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie, bez 

podania przyczyny.   
 

 


