Regulamin Konkursu o Nagrodę
“Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018”
§1
Postanowienia wstępne
1 . Konkurs

“Przedsiębiorca

Odpowiedzialny i

Wrażliwy Społecznie

2018” jest

realizowany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

w

Pomorskiego

na

ramach
lata

Regionalnego
2014-2020.

Programu

Celem

Operacyjnego

konkursu

jest

Województwa

popularyzacja

idei

odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i wdrożenie ich, jako standardów do
codziennych praktyk biznesowych oraz uhonorowanie przedsiębiorców z obszaru
metropolitalnego1, którzy podejmują się takich działań.
2.

Regulamin określa: cele Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady
ogłaszania, kryteria oraz sposób oceny, sposób informowania o Konkursie i jego
warunkach.

3. Postępowanie Konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu, przeprowadza w
zakresie swych kompetencji Biuro Konkursu i Komisja Konkursowa.
4. Informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin i Formularz Zgłoszeniowy
uczestnictwa jest udostępniany w internecie na: www.pracodawcypomorza.pl.
5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest związek pracodawców „Pracodawcy Pomorza”.
2. Zarząd „Pracodawców Pomorza” określa zasady organizacji Konkursu w tym: przyjmuje
regulamin Konkursu wzór formularza Konkursowego, powołuje Kapitułę Konkursu
zwaną także Komisją Konkursową, jak również Biuro Konkursu.
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§3
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a) rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z województwa
pomorskiego,
b) zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców wdrażających rozwiązania z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu,
c) wypromowanie „dobrych praktyk” w zakresie CSR w regionie,
d) zachęcanie przedsiębiorstw do angażowania się w dialog społeczny i współpracę z
organizacjami pozarządowymi,
e) wdrażanie standardów odpowiedzialnego i wrażliwego przedsiębiorcy do codziennych
praktyk biznesowych
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie przedsiębiorców charakteryzujących się
odpowiedzialnością społeczną w dziedzinie między innymi relacji z pracownikami i
społecznością lokalną, poszanowania środowiska oraz zasad uczciwych relacji z klientami,
partnerami, dostawcami i podwykonawcami.
§4
Uczestnicy
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorcy posiadający
zarejestrowaną

siedzibę

lub

działający

na

terenie

województwa

obszaru

metropolitalnego2, bez względu na ich przynależność organizacyjną lub bez
przynależności do żadnej organizacji pracodawców.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia oświadczenia w zakresie braku
zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie
społeczne - w formularzu zgłoszenia do konkursu.
3. Udział w Konkursie deklarują przedsiębiorcy na druku „Formularz zgłoszeniowy
uczestnictwa”, który zostanie udostępniony w sposób określony w §1 p. 4.
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§5
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenie uczestnictwa w wersji drukowanej lub elektronicznej podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy, należy dostarczyć do Biura Konkursu w
terminie do 15 grudnia 2018 roku do godziny 12:00.
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo załączenia do Zgłoszenia uczestnictwa dodatkowych
dokumentów

mogących

ułatwić

ocenę

przedsiębiorcy.

Maksymalna

objętość

dodatkowych materiałów nie może przekroczyć 5 stron formatu A4. Uczestnicy Konkursu
mogą także złożyć dodatkowe informacje w formie elektronicznej – np. filmy,
prezentacje, zdjęcia, etc. na nośniku elektronicznym. Dodatkowe materiały powinny
zostać dostarczone do Biura Konkursu, także w wersji elektronicznej.
§6
Kategorie Konkursowe
1 . W ramach konkursu laureatom przyznawany jest tytuł: “Przedsiębiorca Odpowiedzialny
i Wrażliwy Społecznie 2018” w dwóch kategoriach:
a) firmy,
b) podmioty ekonomii społecznej,
2. Przy ocenie merytorycznej zgłoszeń pod uwagę będą brane następujące kryteria:
zaangażowanie społeczne, budowanie partnerstw oraz rozwój produktów i usług w oparciu o
potrzeby społeczne.
§7
Komisja Konkursowa
1. Komisja Konkursowa, w liczbie od 5 do 7 członków, powoływana jest przez Zarząd
„Pracodawców Pomorza”.
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej oraz Sekretarza Komisji Konkursowej wskazuje
Zarząd Pracodawców Pomorza.
3. Komisja Konkursowa dokonuje:
a. oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników,
b. wyłonienia laureatów Konkursu “Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy
Społecznie 2018”, jak również przyznania nagród i wyróżnień specjalnych o ile
zajdzie taka potrzeba i będzie to zgodne z zapisami niniejszego Regulaminu.
c. interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu w sprawach spornych,
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d. wyboru, w tajnym głosowaniu, Laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie spośród
zgłoszonych aplikacji konkursowych.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów.
5. Biuro Konkursu:
a. działa w ramach Biura „Pracodawców Pomorza”
b. oddelegowane osoby do pracy w Biurze Konkursu działają w ramach struktury
organizacyjnej Pracodawców Pomorza i mogą być nadzorowane w pracach
związanych z Konkursem przez Komisję Konkursową,
c. dokonuje oceny formalnej Zgłoszeń uczestnictwa,
d. organizuje system przyjmowania Zgłoszeń uczestnictwa i pozostałych dokumentów
wskazanych w § 5,
e. publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu,
f. udziela informacji na temat Konkursu i uczestników, w zgodzie z § 12 p. 1,
g. zapewnia administracyjną obsługę Konkursu,
h. współpracuje z Organizatorem przy gali finałowej Konkursu,
§8
Tryb oceny zgłoszeń
1. Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
2. Uchybienia formalne mogą zostać uzupełnione przez uczestnika Konkursu w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania uczestnikowi wezwania do uzupełnienia formalnego
dokumentacji. Wezwanie zostanie przesłane uczestnikowi konkursu poprzez e-mail na
adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.
3. Komisja Konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej po stwierdzeniu przez Biuro
Konkursu braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu.
4. Ocenie merytorycznej podlegają zweryfikowane dane stanowiące treść zgłoszenia
uczestnictwa przedstawionego w załączniku do niniejszego Regulaminu.
5. Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne. W posiedzeniu Komisji Konkursowej
mają prawo brać udział również osoby pełniące funkcje w Biurze Konkursu lub inne
osoby, które zostały zaproszone do roli eksperta przez Przewodniczącego Komisji
Konkursowej.
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6. Wybór Laureatów oraz wyróżnionych w Konkursie należy wyłącznie do Komisji
Konkursowej, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników.
Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
7. Komisja Konkursowa sporządza protokół z wyboru laureatów oraz wyróżnionych
podpisywany przez wszystkich członków Komisji. Protokół sporządza Sekretarz Komisji.
8. Członkowie Komisji Konkursowej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura
Konkursu, a także wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w
organizację i przeprowadzenie Konkursu zobowiązują się do bezstronności i poufności
danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.
§9
Nagrody
1.Zdobywcy tytułu “Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018”
otrzymują:
a) certyfikat “Przedsiębiorca Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018”
b) statuetkę,
c) nagrodę w wysokości 10 000.zł z przeznaczeniem na przygotowanie strategii CSR,
d) krótki film reklamowy promujący działania CSR podejmowane przez laureatów konkursu
o wartości 5000 zł
e) możliwość posługiwania się w korespondencji i promocji hasłem “Przedsiębiorca
Odpowiedzialny i Wrażliwy Społecznie 2018”,
f) promocję odpowiedzialnej społecznej firmy na Gali Finałowej,
g) zdobywcy tytułu zostaną zaprezentowani w mediach, jako przedsiębiorcy społecznie
odpowiedzialni.
2.Komisja Konkursowa może dodatkowo przyznać dyplomy, certyfikaty oraz ustanowić
nagrody specjalne lub wyróżnienia specjalne w ramach Konkursu, jeżeli będą ku temu
przesłanki wynikające z prac Komisji Konkursowej,
§ 10
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. O wynikach Konkursu laureat i ewentualni wyróżnieni zostaną poinformowani w trakcie
Gali Finałowej.
2. Gala Finałowa zostanie zorganizowana w miejscu i terminie podanym przez Organizatora.
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3. Laureat i ewentualni wyróżnieni zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody w trakcie
Gali Finałowej.
4. Uczestnictwo w Gali Finałowej może być odpłatne zgodnie z ogólnymi zasadami
organizacji Gali przekazanymi przez Organizator.
§ 11
Obowiązki Organizatora Konkursu
Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu za zgodą
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia Konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają
zwrotowi.
3. Uczestnik Konkursu, składając dokumenty wskazane w regulaminie wyraża jednocześnie
zgodę na przetwarzanie danych zawartych w tych dokumentach na potrzeby Konkursu.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) z możliwością poprawiania zmian
danych.
4. Uczestnik Konkursu wyraża także zgodę na używanie logotypu, nazwy firmy oraz
informacji o firmie na potrzeby organizacji Konkursu.
5. Nagrodzeni w Konkursie zobowiązują się udzielić pomocy przy realizacji materiału
filmowego lub zdjęciowego przedstawiającego firmę Laureata lub Wyróżnionego.
Ponadto Laureat lub Wyróżniony w Konkursie wyraża zgodę na publikację
przygotowanego przez Organizatora Konkursu materiału filmowego lub zdjęciowego.
Materiał zostanie wyświetlony publicznie podczas Gali rozdania nagród oraz poprzez
stronę www jak również w innych ogólnodostępnych kanałach przekazu elektronicznego
Organizatora Konkursu.
6. Komisja Konkursowa ma prawo odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań
uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome
podanie w dokumentacji Konkursowej nieprawdziwych informacji.
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7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
8. Biuro Konkursu przedstawia po zakończeniu konkursu publikuje listę laureatów i
wyróżnionych

oraz

nagrodzonych

nagrodami

specjalnymi

na

stronie

www.pracodawcypomorza.pl.
9. Organizator oraz Komisja Konkursowa nie ponosi odpowiedzialności za błędną
interpretację stanu faktycznego uczestniczących w konkursie firm. Ocena Komisji
Konkursowej opiera się jedynie na analizie dokumentacji konkursowej dostarczonej przez
uczestników konkursu. Wszelkie dane lub informacje, które są zatajone, zmanipulowane
lub nie przekazane zgodnie ze stanem faktycznym przez uczestnika konkursu nie mogą
podlegać weryfikacji lub sprawdzeniu przez Komisję Konkursową, dlatego też wszelka
odpowiedzialność z tytułu manipulacji informacjami lub danymi przekazanymi w
dokumentacji konkursowej obciąża bezpośrednio uczestnika konkursu składającego
niniejsze oświadczenia.
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