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Regulamin Konkursu na Organizację Wydarzenia Targowego/Eventowego w  Bydgoskim 

Centrum Targowo- Wystawienniczym 

 

[Postanowienia ogólne] 

1. Regulamin Konkursu na organizację Wydarzenia Targowego/Eventowego w  Bydgoskim 

Centrum Targowo- Wystawienniczym określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na 

organizację Wydarzenia.  

2. Ilekroć mowa jest o: 

1) BCTW- rozumie się przez to Bydgoskie Centrum Targowo- Wystawiennicze z  siedzibą 

w Bydgoszczy (85-674) przy ul. Gdańskiej 187. 

2) Formularzu Zgłoszenia- rozumie się przez to Formularz Zgłoszenia do udziału w 

 Konkursie na Organizację Wydarzenia Targowego/Eventowego w Bydgoskim Centrum 

Targowo- Wystawienniczym, 

3) Konkursie- rozumie się przez to Konkurs na Organizację Wydarzenia 

Targowego/Eventowego w Bydgoskim Centrum Targowo- Wystawienniczym, 

4) Organizatorze- rozumie się przez to Bydgoski Park Przemysłowo- Technologiczny Sp. z 

o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 

5) Uczestniku- rozumie się przez to osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie poprzez 

wysłanie Formularza Zgłoszenia, 

6) Wydarzeniu- rozumie się przez to Wydarzenie Targowe/Eventowe zorganizowane w 

wyniku przeprowadzenia Konkursu. 

3. Postępowanie konkursowe - w oparciu o treść niniejszego Regulaminu – przeprowadzi 

Komisja Konkursowa. 

4. Informacje dotyczące Konkursu, w tym regulaminy i Formularz zgłoszenia uczestnictwa 

udostępnia się na stronie internetowej BCTW pod adresem: www.bctw.pl.  

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

 

[Organizator Konkursu] 

1. Organizatorem Konkursu jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6. 

2. Organizator określa zasady organizacji Konkursu, w tym ustala jego Regulamin oraz  treść 

Formularza zgłoszenia uczestnictwa.   

3. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i 

 dokumentów przesłanych na Konkurs oraz potwierdza, że informacje mają charakter 

poufny i będą użyte tylko dla celów oceny i nie będą udostępniane osobom trzecim. 
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[Komisja Konkursowa] 

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatora Konkursu. 

2. Zadania Komisji Konkursowej: 

 ocena merytoryczna przesłanych dokumentów, 

 kwalifikacja Uczestników do drugiego etapu Konkursu, 

 prowadzenie negocjacji z Uczestnikiem, 

 udzielanie informacji o Konkursie i BCTW, 

 wyłonienie Laureata/Laureatów Konkursu. 

3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

4. Posiedzenia Komisji są niejawne. 

 

[Cel Konkursu] 

Celem Konkursu jest dalszy rozwój i promocja BCTW jako ośrodka organizacji Wydarzeń 

targowych, eventów, konferencji i koncertów, w szczególności poprzez: 

 stworzenie szerokiej formuły współpracy osób mających doświadczenie i pomysły w  branży 

targowo eventowej z BCTW, 

 zaplanowanie i realizację projektu targowego/eventowego w BCTW, 

 promowanie pozytywnego wizerunku BCTW i podnoszenie jego prestiżu. 

 

[Uczestnicy Konkursu] 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające co najmniej kilkuletnie 

doświadczenie w organizacji wydarzeń targowych/eventowych, w tym organizacja 

wydarzenia na min. 100 wystawców, bądź min. 2000 uczestników. 

2. Udział w Konkursie deklarowany jest na Formularzu Zgłoszenia uczestnictwa w  Konkursie, 

dostępnym na stronie internetowej www.bctw.pl.  

3. Wypełnienie Formularza i przesłanie go do Organizatora Konkursu jest tożsame z 

 akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na wszystkich jego etapach 

i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych dodatkowych 

potwierdzeń ze strony Uczestnika. 
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[Przebieg Konkursu] 

1. Konkurs trwa od 13 maja 2020 roku i przebiega w dwóch etapach: 

2. Pierwszy etap: 

1) przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na  adres 

mailowy: biuro@bctw.pl  do dnia 10 czerwca 2020 roku, 

2) komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń oraz 

 kwalifikuje Uczestników do drugiego etapu, 

3) Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu zostaną 

poinformowani o tym fakcie drogą mailową do dnia 30 czerwca 2020 roku, 

4) koncepcja Wydarzenia zgłaszana do Konkursu powinna spełniać następujące kryteria: 

 termin realizacji Wydarzenia: 2021 rok, 

 minimalna powierzchnia wystawiennicza 3300 m2 - maksymalna 11 900 m2, 

 minimalna liczba wystawców: 100,  

 minimalna liczba odwiedzających: 1000, 

 jeżeli Wydarzenie nie będzie miało charakteru targowego, kryterium wielkości 

Wydarzenia należy podać w formie ilości uczestników – min. 2000 osób max 6600 

osób. 

3. Drugi etap: 

1) podpisanie z kandydatem umowy o poufności w celu zabezpieczenia interesów stron, 

2) przesłanie przez Uczestnika szczegółowego konspektu projektu na adres mailowy 

Organizatora: biuro@bctw.pl do dnia 31 lipca 2020 roku, 

3) konspekt Projektu powinien zawierać co najmniej następujące elementy: 

 cele Wydarzenia (mierzalne), 

 metody realizacji celów, 

 grupy docelowe i metody ich pozyskania, 

 harmonogram działań przygotowujących Wydarzenie (czas prowadzonych działań i 

zakres odpowiedzialności poszczególnych działów/osób), 

 budżet Wydarzenia (kategorie i wartości przychodów i kosztów), 

 plan Wydarzenia; 

4) Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń, 

5) Komisja Konkursowa ma prawo do zorganizowania spotkania w formie bezpośredniej 

bądź zdalnej z wybranymi Uczestnikami oraz do wystosowania prośby o przedłożenie 

dalszych dokumentów lub informacji w celu doprecyzowania przesłanego konspektu 

Wydarzenia,  
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6) Komisja Konkursowa wyłania laureata/laureatów Konkursu informując o  tym  drogą 

mailową/telefoniczną. 

 

[Zwycięstwo w Konkursie] 

1. Zwycięzca/zwycięzcy Konkursu w zależności od formy podpisanej umowy z BCTW 

otrzyma/ją możliwość nieodpłatnego wsparcia podczas realizacji Wydarzenia w 

 następującym zakresie: 

 wykorzystanie częściowo lub całościowo powierzchni wystawienniczo-konferencyjnej 

BCTW, 

 pełne wsparcie działów: marketingu, sprzedaży, organizacji wydarzeń oraz działu 

technicznego potrzebnych do realizacji projektu (zgodnie z zaakceptowanym przez obie 

strony  harmonogramem przygotowań), 

 poniesienie kosztów realizacji projektu przez BPPT (po ich wcześniejszej akceptacji 

przez obie strony).  

2. Zwycięzca/zwycięzcy staje/ją się liderem zespołu realizującego projekt na stanowisku 

project managera. 

3. Zwycięzca/zwycięzcy podpisze/ą określony typ umowy (umowa menadżerska, umowa o 

dzieło, umowa o pracę) na czas realizacji Wydarzenia, z możliwością jej przedłużenia w 

przypadku zainteresowania kontynuacją współpracy przez obie strony. 

4. W umowie zawarta będzie forma wynagrodzenia, którą zwycięzca/zwycięzcy projektu 

wybierze spośród dwóch wariantów: 

1) wariant pierwszy- wypłata jednorazowa po zamknięciu finansowym Wydarzenia w 

formie procentowego udziału w zyskach, 

2) wariant drugi- wypłata comiesięcznej kwoty na czas trwania projektu oraz  jednorazowa 

premia po zamknięciu finansowym Wydarzenia. 

5. Organizator będzie miał prawo do stworzenia procedury kontroli działań wynikających z 

realizacji projektu w celu weryfikacji celów przychodowych oraz  postępu prac na linii czasu 

ujętych w harmonogramie projektu 

 

[Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych] 

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszenia, 

konspekcie i innych dokumentach otrzymanych od Uczestnika jest Bydgoski Park 

Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-862) przy ul. 

Bydgoskich Przemysłowców 6.  
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2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o  ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”, wyłącznie w celach 

związanych z uczestnictwem w Konkursie – zgodnie z wyrażoną poniżej zgodą. Dane te 

będą przechowywane przez okres 10 lat. 

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

4. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu profilowaniu, stosownie do  art.  22  RODO. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie. 

6. Informujemy, że udzielona poniżej zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

poprzez złożenie pisemnej informacji o cofnięciu udzielonej zgody wysłanej na adres 

Bydgoskiego Centrum Targowo- Wystawienniczego lub na adres e-mail: biuro@bctw.pl. 

Jest to równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

 

[Postanowienia końcowe] 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania zwycięstwa w Konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania Konkursu, bez podania 

przyczyny odwołania. W takim wypadku Uczestnikowi nie należy się żadne wynagrodzenie 

bądź odszkodowanie. 

3. Wycofanie się Uczestnika z Konkursu w trakcie jego trwania spowoduje wycofanie jego 

oferty Wydarzenia z Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian terminarza Konkursu, o czym poinformuje 

Uczestników e – mailowo, na adres podany w zgłoszeniu. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Zgłoszenia do udziału w Konkursie na Organizację Wydarzenia Targowego/Eventowego w 

Bydgoskim Centrum Targowo- Wystawienniczym. 
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