
 

 

 
Regulamin konkursu „The Best of Welding” 

 
 

1. Przedmiot i organizator 
1. Organizatorem konkursu jest PTWP SA wraz z PTWP-Online Sp. z o.o., organizator 

Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING oraz wydawca m.in. Magazynu 
Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL (łącznie zwani w regulaminie 
Organizatorem). 

2. Celem konkursu jest wskazanie najciekawszych, dostępnych na rynku nowatorskich, 
efektywnych rozwiązań technicznych, urządzeń i osprzętu, materiałów, oprogramowania, 
sprzętu pomocniczego. 

3. Laureatami konkursu będą aktywni na polskim rynku producenci i dystrybutorzy tych wyrobów. 
4. Uczestnictwo w konkursie – z uwagi na charakter pro bono przedsięwzięcia – nie wiąże się z 

jakimikolwiek opłatami ze strony kandydatów czy laureatów na żadnym z etapów konkursu. 
Tytuł ma charakter honorowy i nie wiąże się z przyznaniem nagród pieniężnych ani rzeczowych 

5. Konkurs zostaje ogłoszony w sierpniu 2022 r. w serwisach WNP.PL oraz expowelding.pl 
wydawanych przez Organizatora. 

6. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem wydawanego przez 
siebie portalu WNP.PL lub w ramach indywidualnej komunikacji z podmiotami zgłaszającymi 
bądź w korespondencji z podmiotami zgłaszanymi do konkursu.    

 
2. Zgłoszenia do konkursu  

1. Do konkursu mogą przystąpić aktywni na polskim rynku producenci i dystrybutorzy tych 
wyrobów. 

2. Zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać zarówno firmy zainteresowane, jak i zaproszone 
instytucje oraz środowisko biznesowe zaproszone przez Organizatora. 

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 15 września 2022 r. na adres mailowy 
ranking@ptwp.pl, w temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Welding”. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 
• skrócony opis zgłaszanego rozwiązania/urządzenia/materiału, zawierając jego 

kluczowe parametry i podstawowe funkcje, 
• zakres jego zastosowań w Polsce i w świecie, 
• próbę ewaluacji rozwiązania z zastosowaniem kryteriów biznesowych: 

stwierdzone/obliczone korzyści, jakie przynosi użytkownikowi jego stosowanie. 
5. Zgłaszający w e-mailu zgłoszeniowym do konkursu przekazuje podstawowe dane zgłaszanej 

firmy (dane rejestrowe i kontaktowe) oraz oświadczenie, że jest upoważniony do dokonania 
danego zgłoszenia. Dokument ze zgłoszeniem konkursowym nie ma narzuconego przez 
organizatora kształtu. Zgłoszenie powinno zawierać zwięzłe uzasadnienie odnoszące się do 
kryteriów wyboru określonych w regulaminie.  

6. Organizator nie przyjmie zgłoszeń konkursowych niezgodnych z przedmiotem i celem konkursu 
lub innymi warunkami określonymi w regulaminie. 

7. Spośród zgłoszonych firm oraz technologii Organizator dokonuje wyboru zgłoszeń. Wybór i 
liczba firm nominowanych, przechodzących do drugiego etapu konkursu zależy od liczby 
zgłoszeń oraz oceny merytorycznej zgłoszenia dokonanej przez zespół redakcyjny 
Organizatora, uwzględniając przedmiot i cele konkursu określone w regulaminie.  

8. Jeżeli podmiot zgłoszony do konkursu przez osobę nieupoważnioną nie chce brać udziału w 
konkursie, powinien zgłosić Organizatorowi odpowiedni sprzeciw w ciągu 7 dni od uzyskania 
informacji o nominacji jw.  

9. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osobę trzecią, Organizator zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji i potwierdzenia zgody zgłaszanego podmiotu na udział w konkursie.  

 
3. Wyłonienie zwycięzców i nagrody  

1. Spośród podmiotów zgłoszonych w konkursie, zostanie wyłonione TOP 5.  
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.  



 

 

3. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania jury, powołanego przez Organizatora. W skład 
wejdą eksperci, menedżerowie, przedstawiciele instytucji branżowych oraz przedstawiciele 
Organizatora.  
Głosownie jury odbywa się mailowo w terminie 15 – 22 września 2022 r. 

4. Zwycięzca upoważniony będzie do używania tytułu zwycięzcy w danej edycji konkursu pn. „The 
Best of Welding” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niezależnie od 
powyższego Organizator przekaże nagrodzonym podmiotom okolicznościowe dyplomy 
(statuetki) symbolizujące zwycięstwo w konkursie. 

5. Warunkiem otrzymania tytułu jest osobisty odbiór wyróżnienia podczas gali organizowanej w 
trakcie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING w dniu 19 października 2022 r. 

6. W procesie kwalifikacji jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny z podziałem na 
kategorie: 

• jakość i zaawansowanie technologii wykorzystanych w przemysłowych procesach 
spawania, napawania, zgrzewania i obróbki cieplnej, 

• stopień innowacyjności rozwiązań w odniesieniu do polskiego rynku, 
• biznesową wartość, jaką technologia/urządzenie/materiał daje użytkownikowi: 

produktywność, jakość i konkurencyjność finalnego produktu, nowe zastosowania i 
możliwości, wpływ na warunki pracy, środowisko, 

• możliwości doskonalenia narzędzia i współpracy z innymi szeroko stosowanymi 
rozwiązaniami, 

• stopień jego polonizacji, wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w jego 
stworzeniu/opracowaniu. 

7. Informację o przyznaniu nagrody reprezentanci zwycięskich podmiotów otrzymują do 30 
września 2022. 

8. Dyplomy/statuetki symbolizujące zwycięstwo w konkursie zostaną przyznane podczas gali w 
trakcie Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING, organizowanej w Katowicach 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w dniu 19 października 2022 r. 

 
4. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem (współadministratorem) danych osobowych zebranych w trakcie 
dokonywania zgłoszeń jest Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt 
z Organizatorem jest możliwy pod adresami: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 
odo@ptwp.pl. 

2. Zebrane w zgłoszeniach konkursowych dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania 

się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji 
wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do konkursu podmiotów, 
informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału uczestnika w ceremonii 
wręczenia nagród, 

b. informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach, marketingu 
bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie 
korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych (telefony, SMS).  

3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych 
osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem konkursowym jest niezbędne do 
wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów. 

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie 
dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub 
cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych lub danego rodzaju przetwarzania pod adresem 
odo@ptwp.pl. 

5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia konkursowego, 
uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w 
każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich 
danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz 
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prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we 
właściwych przepisach prawa. 

6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów dokonujących 
zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem portali Organizatora 
zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów Organizatora pod linkiem.   
 

 

https://www.wnp.pl/polityka-prywatnosci/

