Regulamin nagród „eDukaty 2022”
X Cashless Congress

1. Nagrody „eDukaty 2022” przyznawane są w dwóch strumieniach:
Nagrody za osiągnięcia roku 2021:
●

Osobowość roku świata bezgotówkowego

●

Firma roku świata bezgotówkowego

●

Nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych

●

Najważniejsza inicjatywa świata bezgotówkowego

●

Najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych

●

Najlepsza proekologiczna inicjatywa świata bezgotówkowego

●

Najlepsza inicjatywa na rzecz edukacji finansowej

●

Najciekawszy start-up z obszaru płatności bezgotówkowych

Nagrody za osiągnięcia poprzedniego dziesięciolecia:
●

Osoba, która odcisnęła największy ślad na polskim rynku płatności przez
ostatnie 10 lat

●

Firma, której aktywność miała największy wpływ na rozwój płatności
bezgotówkowych w Polsce w ostatnich 10 latach

●

Produkt, którego wdrożenie w ostatnich 10 latach najbardziej
zrewolucjonizowało polski rynek płatności

●

Inicjatywa regulacyjna, której wdrożenie najbardziej zmieniło polski rynek
płatniczy w ostatnich 10 latach

Uczestnik może dokonać zgłoszenia tego samego kandydata w dwóch
strumieniach.

2. Kandydatury do nagród będą przesyłane poprzez formularz Google
(https://forms.gle/FBJLarz2Rsdj9aq97), w terminie do 30.04.2022 r.

Osoba zgłaszająca kandydaturę będzie zobowiązana podać:
• kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura,
• informację na temat kandydata do nagrody (osoba, firma, produkt, opracowanie,
wydarzenie),
• uzasadnienie, dlaczego kandydat powinien zostać doceniony przez Kapitułę
nagrody,
Brak pełnej informacji może spowodować niedopuszczenie zgłoszonej kandydatury
do rozpatrywania przez Kapitułę nagrody.
3. W przypadku przesłania przez zgłaszających więcej niż 5 kandydatur do nagrody
w danej kategorii, wyboru pięciu kandydatur, na które głosować będzie Kapituła
nagrody, dokona Komitet Organizacyjny Kongresu.
4. Decyzję o wyborze laureata nagrody „eDukat 2022” spośród kandydatów
zgłoszonych w każdej z kategorii wymienionej w punkcie 1 podejmuje Kapituła
nagrody „eDukaty 2022”. W skład Kapituły wchodzą członkowie Rady Programowej
X Kongresu.
5. Decyzję o laureatach nagród w poszczególnych kategoriach podejmie Kapituła
w wyniku głosowania. Nagrodę otrzyma laureat, który otrzyma najwyższą liczbę
punktów w danej kategorii. W przypadku, gdy najwięcej punktów otrzymają dwie
lub więcej kandydatur, Kapituła może zdecydować o przyznaniu kilku
równorzędnych nagród w danej kategorii, lub o przeprowadzeniu dodatkowego
głosowania, już tylko nad kandydaturami, które otrzymały największą liczbę
punktów.
6. Członkowie Kapituły głosować będą według modelu: w każdej kategorii 5
punktów na najlepszą kandydaturę, 4 na drugą, 3 na trzecią, 2 na czwartą, 1 na
piątą, – w zależności od liczby kandydatur zgłoszonych w danej kategorii
(maksymalnie 5). Liczba punktów przyznanych na daną kandydaturę od wszystkich
głosujących członków Kapituły będzie sumowana, następnie dzielona przez liczbę
członków Kapituły głosujących w danej kategorii i na tej podstawie ustalana będzie
lista kolejności w danej kategorii. W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 kandydatów w
jednej lub kilku kategoriach, członkowie Kapituły oddadzą tyle głosów, ilu jest
kandydatów, zgodnie z ogólnie przyjętym modelem głosowania: 5 punktów na
najlepszą kandydaturę, 4 na drugą itd., aż do wyczerpania listy kandydatów. W
szczególności, gdy kandydatury będą dwie, członkowie Kapituły przyznają 5

punktów najlepszemu kandydatowi i 4 punkty drugiemu, nie przyznając kolejnych
punktów.
7. Głosowanie członków Kapituły w poszczególnych kategoriach jest jawne i
odbywa się poprzez wysłanie do Komitetu Organizacyjnego Kongresu pocztą
elektroniczną głosów według schematu opisanego w pkt 6. W podobny sposób
odbędzie się głosowanie, jeżeli potrzebna będzie druga tura w jednej lub więcej
kategorii.
8. Członek Kapituły lub firma, na której rzecz pracuje może zostać laureatem
nagrody “eDukata 2022”. W przypadku zgłoszenia takiej kandydatury, osoba taka
nie będzie uczestniczyła w głosowaniu w danej kategorii.
9. Z głosowania członków Kapituły, dotyczącego wyboru laureatów sporządzony
zostanie protokół.
10. Wyniki ogłoszone zostaną na wieczorze galowym X Cashless Congress.

