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REGULAMIN KONKURSU "UŚMIECHNIJ SIĘ" DLA AUDYTORÓW 
INSTYTUTU IIA POLSKA 

  

§ 1 
  

Organizator konkursu 
  

1. Organizatorem konkursu jest IIA Polska. 
2. Konkurs realizowany jest przez Branżowe Koło Finansowe IIA 

Polska 
  

§ 2 
  

1. Celem konkursu jest promowanie członków IIA Polska jako grupy 
zawodowej poprzez pryzmat poczucia humoru. Chcemy pokazać, że 
audytorzy to ludzie z dystansem do siebie i otoczenia. Zgromadzone 
zabawne opisy sytuacji, dowcipy, fraszki i żarty (także rysunkowe) 
itp. będą wykorzystane w działalności Stowarzyszenia IIA 
(Branżowego Koła Finansowego) - m.in. Newsletter IIA, strona 
internetowa IIA, magazyn IIA. 

  

§ 3 
  

Przedmiot konkursu 
  

1. Przedmiotem konkursu jest opis zabawnej sytuacji podczas 
wykonywania prac przez audytorów lub przedstawienie anegdoty, 
dowcipu, żartu, fraszki, zabawnego rysunku o audycie. 

2. Sposób prezentacji jest dowolny, natomiast pozwalający na 
przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową i jego odtworzenia. 

  

§ 4 
  

Uczestnicy konkursu 
  

1. Konkurs jest skierowany do członków IIA Polska. 
2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby z poczuciem 

humoru - mile widziani są również wszyscy, którzy chcą sobie humor 
poprawić. 
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§ 5 
  

Zasady udziału w konkursie 
  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Każde  zgłoszenie posiada jednego autora. Zgłaszający jest 

autorem zgłoszenia lub posiada do niego prawa autorskie. 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz numer 
członkowski IIA. 

3. Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: 
nikodym.r@gmail.com  

4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków 
regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ) 

5. Zgłaszający ma prawo zastrzec swoją anonimowość lub wskazać 
pseudonim pod jakim może pojawić się zgłoszenie. 

6. Zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie zgłoszenia przez IIA 
Polska, w szczególności na stronie IIA, Newsletterze IIA oraz 
magazynie IIA. 

7. Organizator nie odsyła przesłanych zgłoszeń. 
  

§ 6 
  

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych  
w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne  
i z poczuciem humoru Jury w składzie Konrad Knedler - Prezes IIA 
Polska, Maciej Piołunowicz - członek Zarządu IIA Polska, Rafał 
Nikodym - Koordynator Branżowego Koła Finansowego IIA Polska 
oraz jego liderzy w składzie: Anna Janiszewska, Ewa Jędrzejewska, 
Agnieszka Kruk oraz Magdalena Maciejewska. 
 

3. Kryteria oceny: każdy z Jury może przyznać jednemu zgłoszeniu 
punkty 1,2,3,4 lub 5 uśmiechów - gdzie 5 uśmiechów - oznacza 
najlepszą ocenę. Oceny Jury są subiektywne, gdzie głównym 
kryterium jest szerokość uśmiechu. Punkty wszystkich Jury sumuje 
się. Liczba punktów decyduje o przyznanym miejscu. W przypadku 
równej liczby uśmiechów ostateczną decyzję podejmuje Prezes IIA. 
 

4. Jury przyzna trzem najlepszym zgłoszeniom nagrody (o największej 
liczbie punktów).  

 

mailto:nikodym.r@gmail.com
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Za I miejsce - bezpłatne uczestnictwo w corocznej Konferencji IIA Polska 
oraz w corocznej Konferencji dla Sektora Finansowego. Ponadto książka 
niespodzianka oraz tytuł "Audytor z dużym uśmiechem". 
  

Za II miejsce bezpłatne uczestnictwo w corocznej Konferencji dla sektora 
finansowego. Ponadto książka niespodzianka. 
  

Za III miejsce książka niespodzianka. 
  

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają możliwość uczestniczenia  
w Konferencji dla Sektora Finansowego z 10% zniżką. 
 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród lub 
wprowadzenia dodatkowej kategorii nagrodzonych. 
 

§ 7 
  

Terminarz 
  

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na 
stronie internetowej IIA Polska. 

2. Zgłoszenia należy przesyłać na adres nikodym.r@gmail.com do 
31.03.2015 r.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 30.04.2015 r. 

  

§ 8 
  

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury  
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 
Jury zastrzega, że w konkursie mogą brać udział osoby z poczuciem 
humoru, chcące sobie ten humor poprawić i mające duży dystans do siebie. 
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