
     

Aneks nr 1  

do REGULAMINU KONKURSU LIDER 2017 
 

1. W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany: 

W punkcie 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2017, 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 1. Postanowienia ogólne i cele konkursu ppkt. 1  

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

1. Organizator organizuje edycję Konkursu pod nazwą Lider 2017, 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 instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki: 

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.  

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z 

oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy; 

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym 

ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na 

stronie www.gb.pl; 

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, ale tylko do jednej kategorii ze 

względu na klasyfikację branżową Firmy. 

 

 

Zastępuje się treścią: 

1. Uczestnikiem Konkursu może być instytucja finansowa oraz firma, które spełniają następujące warunki: 

a) zgłoszenia do danej kategorii konkursowej Uczestnicy dokonują ze względu na klasyfikację branżową Firmy.  

b) do Konkursu można zgłaszać projekty informatyczne o charakterze systemowym, składające się z 

oprogramowania, wdrożenia i integracji ze strukturą informatyczną instytucji lub firmy; 

c) projekt informatyczny lub jego samodzielna część (podsystem) został uruchomiony w roku, w którym 

ogłaszana jest dana edycja Konkursu, a zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu znajdującym się na 

stronie www.gb.pl; 

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, ale tylko do jednej kategorii ze 

względu na klasyfikację branżową Firmy 

 
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
3. Aneks wchodzi w życie z dniem 28.02.2018 r. 

 

 


