
REGULAMIN KONKURSU 

„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje V” 

 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 
„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje” („Konkurs”) organizowanym na stronie internetowej 
http://www.ascendconsulting.pl („Strona Konkursowa”). 
 
 
 

Kto jest organizatorem Konkursu? 
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Ascend Consulting Bartosz Kowalik, z siedziba w  Tomaszowice 

Kolonia 31b, 21-008 Jastków. 
2. Konkurs trwać będzie w okresie od dnia 31.08.2018 r. do dnia 05.09.2018 r. („Okres Trwania 

Konkursu”). 
 
 

 
Kto może wziąć udział w Konkursie? 

 
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub 

pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie 
wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej 
 

 
 
 

Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs? 
 

4. Konkurs polega na złożeniu zgłoszenia, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na Stronie 
Konkursowej, i wysłanie jej na adres email: justyna.k@ascendconsulting.pl. 

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, przy czym każde Zgłoszenie Konkursowe 
wymaga odrębnej wypełnionej ankiety. 

6. Spośród wszystkich zgłoszeń, wyłoniony zostanie jeden najciekawszy, które wpłynęły na 
skrzynkę pocztową justyna.k@ascendconsulting.pl. 

7. Zastrzegamy prawo do niewyłonienia żadnego zgłoszeniu, w przypadku gdy uznamy, że po 
przeanalizowaniu dokumentacji dostępnego naboru żaden z projektu nie rokuje na 
pozyskanie dofinansowania. 

 
 

 
 

Co można wygrać w Konkursie? 
 

8. Nagrodami w Konkursie jest obniżenie opłaty technicznej do 0 złotych, za napisanie 
biznesplanu i przygotowanie dokumentów konkursowych do naboru na podjęcie działalności 
gospodarczej organizowanej przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania. 
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9. Standardowo pobieramy opłatę techniczną w kwocie od 2 000 złotych za przygotowanie 
biznesplanu i dokumentów, oraz  premia za sukces w wysokości 4 000  złotych, w chwili 
wygrania przez wniosek dotacji (kwoty netto).  

10. W ramach konkursu opłata techniczna zostanie pomniejszona do 0 złotych.  

 
 
 

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić żeby odebrać Nagrodę? 
 
11. Organizator powiadomi telefonicznie Zwycięzców w terminie do 5 dni roboczych od 

zakończenia danego dnia trwania konkursu. 
12. W celu odebrania Nagrody należy podpisać umowę na przygotowanie biznesplanu, oraz 

wniosku do naboru, z Organizatorem Konkursu. 
 
 
 

Na co wyrażasz zgodę zgłaszając udział w Konkursie? 
 

13. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania 
przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn, zm.). 

 
 
 

Gdzie jest dostępny Regulamin? 
 

14. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej http://www.ascendconsulting.pl/.  
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