REGULAMIN NAGRODY
„TOP CHARITY 2023”

§1
1.

Nagroda „Top Charity 2023”, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest z inicjatywy Omenaa
Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Heleny Kozłowskiej nr 1 lok. 43, 00-710 Warszawa,
wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000509539, NIP:
5272719133, REGON: 147357946 („Organizator”).

2.

Celem Nagrody jest uhonorowanie przedsiębiorców za osobiste zaangażowanie, pełne pasji i
poświęcenia w niesienie pomocy potrzebującym.

3.

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, które minimum 5 lat prowadzą własną firmę i
udzielają się charytatywnie/filantropijnie.
§2

1.

Nagroda przyznawana jest przez specjalnie powołane w tym celu przez Organizatora Jury
Nagrody („Jury”) – 2 statuetki oraz

2.

Jury składa się z 11 (jedenastu) członków. W skład Jury wchodzą:
a. Amma Omenaa Mensah – Przewodnicząca Jury;
b. Rafał Brzoska;
c. Ryszard Chmura;
oraz laureaci Top Charity 2022:
d. Artur Czepczyński
e. Justyna Czepczyńska
f.

Artur Kazieńko

g. Tomasz Misiak
h. Prof. Wojciech Młynarski
i.

Jacek Szwajcowski

j.

Rafał Sonik

k. Marzena Maj
3.

Każdy z członków Jury uprawniony jest do zgłoszenia dowolnej liczby kandydatów do Nagrody.

4.

Kandydat powinien prowadzić własną firmę nie krócej niż 5 lat i wyróżnić się osobistym
wkładem w pomoc innym.

5.

Spośród kandydatów zgłoszonych do Nagrody, Jury wyłania 2 (dwóch) laureatów Nagrody,
którzy otrzymają statuetkę „Top Charity 2023” a jedną statuetkę przyznają internauci wysyłając

swoje zgłoszenie poprzez stronę: https://omenaafoundation.com/wielka-aukcja-charytatywna2023/

§3
1.

Laureatów Nagrody Jury wyłania do dnia 31 marca 2022 r., w drodze głosowania. Głosowanie
odbywa się podczas posiedzenia Jury, zwoływanego przez Przewodniczącą Jury.
Przeprowadzenie głosowania poprzedzone jest dyskusją.

2.

Głosowanie jest jawne.

3.

Każdy z członków Jury może oddać w głosowaniu maksymalnie 2 (dwa) głosy.

4.

Laureatami Nagrody zostaje 3 (troje) kandydatów: 2 (dwoje) którzy uzyskali w głosowaniu Jury
największą liczbę głosów oraz 1 (jeden) wybrany w głosowaniu internautów.

5.

Ogłoszenie laureatów Nagrody, wręczenie statuetek i wyróżnienia, odbędzie się 3 czerwca
2023 r., podczas organizowanej przez Organizatora na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie „Wielkiej Aukcji Charytatywnej – Top Charity 2023”.

