
     

Aneks nr 1   

do REGULAMINU KONKURSU HIT ROKU 2018 

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany: 

W punkcie:  I POSTANOWIENIE OGÓLNE ppkt. 1 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Hit Roku 2018, aby wyłonić firmy, które od dnia 

10.01.2018 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2018 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej 

kategoriach: 

A. Bankowość  

B. Ubezpieczenia i  inne instytucje finansowe 

C. Przemysł 4.0 

 

Zastępuje się treścią: 

W punkcie:  I POSTANOWIENIA OGÓLNE ppkt. 1  

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą HIT Roku 2018, aby wyłonić firmy, które od dnia 

10.01.2018 r. od godziny 10:01 do dnia 06.03.2018 r. do godziny 20:59 nadeślą zgłoszenia w podanych niżej 

kategoriach: 

A. Bankowość  

B. Ubezpieczenia i  inne instytucje finansowe 

C. Przemysł 4.0 

 

2. W punkcie:  II. Warunki uczestnictwa w i zasady konkursu ppkt.1 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Firma, która spełnia następujące warunki: 

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta 

będzie oferowana w 2018 roku firmom z danej kategorii konkursowej; 

b) Firma dokonuje zgłoszenia oferty do odpowiedniej kategorii, tj. branży, do której dana oferta jest skierowana; 

c) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie: www.gb.pl w zakładce 

poświęconej projektowi; 



d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 10.01.2018 r. od godziny 10:01 do dnia 28.02.2018 r. do godziny 20:59; 

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu; 

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów we wszystkich kategoriach. 

 

Zastępuje się treścią: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda Firma, która spełnia następujące warunki: 

a) zgłoszenia dokonuje producent urządzenia, firma wdrażająca rozwiązanie lub usługodawca, których oferta 

będzie oferowana w 2018 roku firmom z danej kategorii konkursowej; 

b) Firma dokonuje zgłoszenia oferty do odpowiedniej kategorii, tj. branży, do której dana oferta jest skierowana; 

c) zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na stronie: www.gb.pl w zakładce 

poświęconej projektowi; 

d) termin nadsyłania zgłoszeń od dnia 10.01.2018 r. od godziny 10:01 do dnia 06.03.2018 r. do godziny 20:59; 

e) zgłoszenie musi być zgodne ze specyfikacją, którą stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu; 

f) dana Firma może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę projektów  

we wszystkich kategoriach. 

 

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

3.  Aneks wchodzi w życie z dniem 28.02.2018 r. 

 


