
REGULAMIN STYPENDIUM ROZWOJOWEGO 

MADE FOR RESTAURANT 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Prawnym Organizatorem Stypendium jest FOR Sp. z o.o., ul. Dębowa 4C, 05-192 

Łomianki, NIP 5252737671, KRS nr 0000717945. 

2. Organizator oświadcza, że Stypendium nie jest w żaden sposób sponsorowane, 

popierane, zarządzane ani powiązane z podmiotami będącymi właścicielami serwisu 

społecznościowego Facebook lub LinkedIn. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi 

i reklamacje związane z projektem powinny być kierowane do Organizatora. 

 

§2 CZAS PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Uczestnicy będą rywalizować o Stypendium rozwojowe, zwane też 

biznesowym MADE FOR Restaurant jako nagrodę główną oraz o nagrody 

specjalne w trzech etapach. 

 

2. ETAP I: 

1) Uczestnik wypełnia ankietę na portalu branżowym FORTalks.pl: http://fortalks.pl/  i 

przesyła odpowiedzi na pytania w ankiecie, spisane w pliku docx. (Word) na adres 

kkawka@forsolutions.pl  

2) Termin przesyłania zgłoszeń kończy się w czwartek, 9 września o 23:59. 

3) Spośród zgłoszonych prac Komisja, zwana dalej JURY, w której skład wchodzą 

organizatorzy konferencji oraz liderzy branży, partnerzy MADE FOR Restaurant i 

media, w zupełnie subiektywnym, ale wnikliwym procesie wyłoni 10 najciekawszych 

przykładów i kandydatów na ,,MADE FOR RESTAURANT - CREATOR 2021". 

 

3. ETAP II: 

1) Uczestnicy, którzy przeszli do kolejnego etapu i znaleźli się wśród TOP 10 

Restauratorów, zobowiązani są do przygotowania prezentacji w pptx. (Power Point) w 

szablonie konferencyjnym. Szablon konferencyjny będzie dostępny do pobrania na 

stronie WWW konferencji: https://forsolutions.pl/konferencja-gastronomiczna-online-

made-for-restaurant-creators-26-10-2021/  

2) Uczestnicy zaprezentują swoje prace podczas konferencji Organizatora Stypendium 

– MADE FOR Restaurant, która odbędzie się 26.10.2021 r. w Małopolskim Ogrodzie 
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Sztuki w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Uczestnicy wystąpią na 

scenie w roli ekspertów wydarzenia. 

3) Prezentacja stanowi jednocześnie zbiór odpowiedzi restauratora na pytania zawarte 

w ankiecie oraz plan wystąpienia na konferencji MADE FOR Restaurant, 26.10.2021r. 

Uczestnik w trakcie tworzenia i planowania slajdów, winien kierować się ankietą 

zgłoszeniową. 

4) Prezentacja może zawierać 10-15 slajdów. Czas wystąpienia na bazie prezentacji to 

max. 10-15 min. Uczestnik nie może przekroczyć czasu. Wytyczne dotyczące nagrania 

prezentacji wraz z omówieniem, Uczestnik otrzyma w wiadomości prywatnej od 

Organizatora. 

5) Ostateczny termin na przesyłanie prezentacji mija 4 października o 23:59. 

Prezentację należy przesłać na adres kkawka@forsolutions.pl WeTransferem. 

6) Organizator Konkursu informuje, że dodatkowo punktowane będą konkretne 

przykłady, liczby, zdjęcia (zespołu, restauracji, procesów, prac), filmy, wykresy i 

ikonografiki zawarte w prezentacji. 

7) Slajd końcowy prezentacji powinien zawierać 5 (lub więcej) wskazówek 

biznesowych dla innych restauratorów na nadchodzące miesiące - 5 TIPS.  

8) Organizator zastrzega sobie prawo do uwag merytorycznych i technicznych, co do 

prac Uczestników. Uwagi będą zgłaszane autorom wyłącznie w dobrej wierze, m.in. w 

celu poprawienia ich wystąpień. 

 

4. ETAP III: 

1) Uczestnik prezentujący case study swojego lokalu, dołącza do grona wyjątkowych 

ekspertów konferencji MADE FOR Restaurant z 26.10.2021 r. Jako ekspert 

wydarzenia otrzyma od Organizatora konferencji – FOR Solutions dodatkowy pakiet 

promocyjny.  

2) Spośród 10 prezentacji Stypendystę – Kreatora Gastronomii roku 2021, wybierze 

JURY, tym razem składające się również z uczestników konferencji z 26.10.2021 r. 

 

5. Nazwiska zwycięzcy i osób wyróżnionych nagrodami specjalnymi, zostaną 

ogłoszone na profilu na Facebook FOR Solutions: 

https://www.facebook.com/FOR.horeca.solutions oraz w wiadomości e-mail do 

zwycięzcy i wyróżnionych Uczestników. 

6. Wyniki Stypendium Rozwojowego zostaną ogłoszone w terminie 15 listopada br. 
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§3 KOMISJA STYPENDIALNA 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu projektu, a w szczególności w 

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Stypendium oraz wyłonienia osób 

biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy Stypendium, a także osób wyróżnionych 

nagrodami specjalnymi, Organizator powoła komisję stypendialną (dalej „Komisja”, 

zwana ,,JURY”). W skład Komisji, oprócz organizatora wydarzenia, wejdą osoby 

powołane przez Organizatora Stypendium,, tj. liderzy branży, partnerzy i media, 

którzy w zupełnie subiektywnym procesie, wyłonią spośród zgłoszeń, 10 najlepszych 

prac. 

W Etapie III Komisja zostanie powiększona o uczestników konferencji MADE FOR 

Restaurant 26.10.2021 r.- edycja Creators, którzy w trakcie wydarzenia zagłosują na 

swoje typy podczas Ankiety on-line. Jeden uczestnik może oddać tylko 1 głos.  

 

§4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W rywalizacji o Stypendium mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i 

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może 

zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Stypendium. 

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

3. Do udziału w konkursie można zgłosić osobę trzecią, restauratora, który zdaniem 

zgłaszającego spełnia warunki uczestnictwa w konkursie, jednakże zgłaszający nie 

może wypełnić ankiety za osobę zgłaszaną.  

4. W konkursie o stypendium MADE FOR Restaurant można wziąć udział tylko raz w 

roku.  

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 

członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, 

rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie 

dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu o Stypendium rozwojowe (dalej 

„Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

7. W Konkursie mogą brać udział osoby będące wyłącznie właścicielami lub 

managerami lokali gastronomicznych na terenie całej Polski, tj. restauracji, barów, 

kawiarni itp. 

 

 



§5 ZASADY I PRZEBIEG REALIZACJI STYPENDIUM 

1. Konkurs o Stypendium rozwojowe jest przeprowadzony na stronie WWW 

konferencji: https://forsolutions.pl/konferencja-gastronomiczna-online-made-for-

restaurant-creators-26-10-2021/ w zakładce TOP 10.  

2. Zadaniem Uczestnika w Etapie I jest wypełnienie Ankiety dla Restauratorów ze 

strony: http://fortalks.pl/ oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie zawarte w niej 

pytania: w pliku docx.  

 

3. W Etapie II Uczestnik pobiera szablon prezentacji konferencyjnej, który znajdzie w 

plikach na stronie WWW konferencji w zakładce TOP 10. W prezentacji udziela 

odpowiedzi na pytania, przygotowując jednocześnie plan swojego wystąpienia na 

konferencji MADE FOR Restaurant, 26.10.2021 r. Udzielając odpowiedzi otwartych, 

winien powołać się na historię swojego lokalu, własne doświadczenia, problemy i 

podejmowane działania. Prezentacja wraz z omówieniem może trwać maksymalnie 15 

min. Instrukcja oraz wymogi techniczne dotyczące przygotowania prezentacji wraz z 

omówieniem, zamieszczone są w Plikach do pobrania na stronie WWW Konkursu o 

Stypendium rozwojowe.  

4. W prezentacji Uczestnik powinien dodać zdjęcia swojej restauracji i zespołu, filmy, 

wykresy i ikonografiki. Będą one dodatkowo punktowane przez Komisję. 

5. Jeden Użytkownik może tylko raz odpowiedzieć na pytania – w jednej ankiecie. 

6. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji o stypendium czuwać będą 

Organizatorzy Konkursu. Wszelkie zgłoszenia zawierające prace niezgodne z 

Regulaminem Stypendium, nie będą brane pod uwagę.  

7. Fundatorzy nagród i organizatorzy Stypendium zastrzegają sobie prawo do kontaktu 

z wybranymi restauratorami. 

8. Komisja Stypendialna spośród zgłoszonych prac, wyłoni 10 najlepszych, które 

przejdą do kolejnego etapu rywalizacji o stypendium. Komisja dokona oceny zgłoszeń 

uwzględniając ich merytorykę, oryginalność, pomysłowość i kreatywność. 

9. Wybrane przez Komisję prace przechodzą do kolejnego etapu Konkursu, tj, do 

Etapu II. Prezentacje, czyli case studies restauratorów jako Uczestników konkursu 

zostaną przedstawione podczas konferencji MADE FOR Restaurant, 26.10.2021 r. w 

Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 

Etapie III autorzy prac dołączą do grona ekspertów wydarzenia. 

10. Spośród 10 TOP Restauratorów, Komisja powiększona o uczestników konferencji, 

wybierze jednego zwycięzcę, który otrzyma tytuł KREATORA GASTRONOMII oraz 

osoby wyróżnione, które otrzymają nagrody specjalne. 
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11. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na profilu na Facebooku 

FOR Solutions. Zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani o wynikach w 

wiadomościach e-mail. 

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 15 listopada 2021 r. 

 

§6 NAGRODY  

1. Fundatorami nagród są:  

- Organizatorzy konferencji MADE FOR Restaurant – FOR Solutions, 

- Partnerzy Strategiczni konferencji MADE FOR Restaurant 26.10.2021 r.: Rational, 

CitiBank, MojStolik.pl, Transgourmet i Selgros Cash & Carry, 

- Partnerzy Biznesowi konferencji MADE FOR Restaurant 26.10.2021 r.: Aviko 

HoReCa Polska, Dilmah, FABBRI, Saquella, SM Spomlek, Unilever,  Partner Center 

Horeca, Winterhalter i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, 

- Miasto Kraków, Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej 2019, 

- Partner Merytoryczny konferencji MADE FOR Restaurant 26.10.2021 r.: Akademia 

Leona Koźmińskiego. 

2. Nagrodą główną w konkursie jest Stypendium rozwojowe dla Najbardziej 

Kreatywnego Restauratora Roku 2021. Zwycięzca otrzyma następujące nagrody: 

- tytuł KREATORA GASTRONOMII Roku 2021 

-  5000 zł brutto w gotówce (* pkt. 4) 

- 2 000 zł w bonach zakupowych do sklepów Selgros Cash&Carry – Partnera 

Strategicznego konferencji (** pkt. 5)  

- roczny abonament na system rezerwacji i obsługi Gości MojStolik.pl wraz z tabletem 

Lenovo oraz pakiet marketingowego wsparcia dla restauracji od MojStolik.pl 

- miejsce na studiach podyplomowych HORECA Menedżer na Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie. 

3. W Konkursie przewidziane są także nagrody specjalne. 

4. Organizator Stypendium rozwojowego ma obowiązek wypłacić Zwycięzcy kwotę 

nagrody głównej, tj. 5000 zł brutto, pomniejszoną o 10% podatku od wygranej*. 

Pobrany zryczałtowany podatek płatnik musi przekazać na rachunek bankowy 

właściwego urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 

siedziby płatnika, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

przekazania nagrody. Zwycięzca otrzymuje nagrodę główną, pomniejszoną o kwotę 

podatku – 500 zł, w kwocie końcowej 4500 zł netto. 

5. W przypadku wygranej nagrody rzeczowej, tj. bonów zakupowych w sklepach 

Selgros Cash&Carry w kwocie 2000 zł, Zwycięzca zobowiązany jest zapłacić na rzecz 

Organizatora kwotę należnego podatku, czyli 10 % od kwoty wygranej, tj. 200 zł 

netto**. Wówczas zwycięzca będzie mógł otrzymać nagrodę rzeczową. 



6. Nagrody główne otrzymuje tylko jeden zwycięzca, wyłoniony przez Komisję 

Stypendialną. Nagrody specjalne otrzymują kolejni restauratorzy, wyłonieni przez 

Komisję. 

7. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione w czasie trwania konkursu mogą wygrać 

nagrody tylko jeden raz.  

8. Zwycięzca oraz osoby wyróżnione, po otrzymaniu informacji o wygranej, proszeni 

są o napisanie do Organizatora wiadomości na adres kkawka@forsolutions.pl  lub na 

fanpage FOR Solutions: https://www.facebook.com/FOR.horeca.solutions  i ustalenie 

sposobu odbioru nagród. 

9. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest 

możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części 

nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości 

nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega 

sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję 

Stypendialną.  

10. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzcy i 

osób wyróżnionych. 

11. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. 

 

§7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW  

1. Warunkiem odebrania nagrody głównej – Stypendium rozwojowego i nagród 

specjalnych jest podanie przez Uczestników prawdziwych danych osobowych, tj.: 

imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu e-mail. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą 

przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia 

udziału w rywalizacji o stypendium. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu 

przekazania Nagrody Zwycięzcy Stypendium i ogłoszenia wyników Konkursu.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika 

w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik jest 

świadomy, iż zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie 

usunięciem danych osobowych uczestnika.  
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6. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.  

7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy oraz danych osobowych  w 

celach promocyjno-marketingowych, w tym w celu prezentacji pracy Uczestnika 

podczas konferencji MADE FOR Restaurant – CREATORS. Tym samym Uczestnik 

nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych i 

intelektualnych. 

8. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji handlowych 

drogą elektroniczną dotyczących produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. 

zm.). Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż zgoda może być odwołana w każdym 

momencie, co skutkować będzie usunięciem danych osobowych Uczestnika.  

9. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych 

danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.  

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  

 


