
 

REGULAMIN KONKURSU „NAGRODY RYNKU DEALERSKIEGO” 2022 
 
 

I. NAGRODY  
 
1. Organizatorem konkursu Nagrody Rynku Dealerskiego jest Miesięcznik Dealer.  
 
2. Nagrody Rynku Dealerskiego są przyznawane w następujących kategoriach:  
 
a) Dealer Roku – grupa dealerska  
b) Dealer Roku – dealer z jedną lub dwiema lokalizacjami  
c) Dealer Roku – dealer aut używanych  
d) Dealer Roku – dealer flotowy  
e) Dealer Dobrych Uczynków  
f) Menedżer Roku 
g) Wschodząca Gwiazda Rynku Dealerskiego  
h) CZŁOWIEK ROKU MIESIĘCZNIKA DEALER  
 
3. Nagrody przyznawane są corocznie firmom i osobom, które swoją postawą, osiąganą 
dynamiką wzrostu, nowatorskimi koncepcjami i skuteczną pracą zasługują w danym roku na 
miano liderów polskiego rynku, budujących renomę branży dealerskiej.  
 
 

II. ETAPY WYBORU LAUREATÓW NAGRÓD  
 
1. Konkurs składa się z 4 etapów:  
 
a) etap pierwszy – zgłaszanie kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach. Zgłoszenie 
może złożyć każda osoba poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej: 
www.dealerkongres.pl/nagrody-rynku-dealerskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 sierpnia 
2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.  
 
b) etap drugi – wybranie przez redakcję Miesięcznika Dealer spośród zgłoszonych kandydatów 
do dalszych etapów konkursu do trzech Nominowanych w każdej kategorii. Lista nominowanych 
zostaje ogłoszona 19 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej dealerkongres.pl.  
 
c) etap trzeci – głosowanie internetowe. W głosowaniu mogą brać udział uczestnicy i 
przedstawiciele branży automotive w Polsce. Głosowanie przebiega poprzez przesłanie swoich 
głosów na Nominowanych na specjalnym formularzu internetowym, zamieszczonym na stronie 
internetowej www.dealerkongres.pl/nagrody-rynku-dealerskiego, w terminie od 19 sierpnia 
2022 r. do 5 września 2022 r.  
 
d) etap czwarty – Głosowanie Kapituły Nagród, które musi zakończyć się co najmniej 3 dni przed 
datą ogłoszenia wyników Nagród. Głosowanie Kapituły może mieć formę korespondencyjną. 
 
 

III. KAPITUŁA NAGRÓD  
 

http://www.dealerkongres.pl/nagrody-rynku-dealerskiego
http://www.dealerkongres.pl/nagrody-rynku-dealerskiego


1. W skład Kapituły Nagród wchodzi maksymalnie 50 osób, w tym jej Przewodniczący.  
2. Członków Kapituły i Przewodniczącego powołuje corocznie Redaktor Naczelny Miesięcznika 
Dealer. 

3. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos w każdej Kategorii.  

4. Każdy członek Kapituły oddaje swoje głosy na posiedzeniu w głosowaniu tajnym.  
 
 

IV. SPOSÓB WYBORU LAUREATÓW  
 
1. Laureatem Nagrody w każdej kategorii zostaje firma/osoba, która uzyska największą liczbę 
głosów spośród Nominowanych.  

 

2. Sumę głosów w każdej kategorii stanowią:  

a) Głosy oddane przez członków Kapituły, które stanowią 75 procent sumy głosów.  

b) Głosy wynikające z głosowania internetowego, które stanowią 25 procent sumy głosów.  

 

3. Liczba głosów wynikających z głosowania Internetowego jest przyznawana poszczególnym 
Nominowanym proporcjonalnie do liczby głosów otrzymanych w głosowaniu internetowym.  

4. Ogólna liczba głosów, jak i liczba głosów przypadających na poszczególnych Nominowanych 
wynikająca z głosowania Internetowego, mogą mieć wartość ułamkową. 

5. W przypadku, gdy po podliczeniu głosów Kapituły i głosów z głosowania internetowego dwóch 
lub trzech Nominowanych otrzyma równą liczbę głosów, laureata Nagrody wyłania głos 
Przewodniczącego Kapituły. 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. poprzez zatwierdzenie go przez Redaktora 

Naczelnego Miesięcznika Dealer. 


