
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE DLA PRZEDSIĘBIORCY WSPIERAJĄCEGO KULTURĘ  

„Negotium pro Kultura” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

1. Konkurs „Negotium pro Kultura” czyli „Biznes dla Kultury” jest organizowany przez 

„Pracodawców Pomorza”. 

2. Laureat konkursu będący przedsiębiorcą wspierającym kulturę, spełniającym wymogi 

konkursowe otrzymuje statuetkę „Negotium pro Kultura”. 

3. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo pomorskie. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest promowanie postaw i dobrych praktyk w zakresie wspierania kultury 

przez przedsiębiorców. Wyróżniani będą przedsiębiorcy, którzy w sposób znaczący 

przyczyniają się do wspierania kultury, uwrażliwiają lokalne środowiska na kulturę i angażują 

się w organizację wydarzeń kulturalnych.  

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedsiębiorcy którzy: 

- prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, 

- mogą udokumentować wspieranie artysty /artystów, bądź projektów kulturalnych w dwóch 

latach poprzedzających aplikowanie, 

- tworzą projekty kulturalne angażujące lokalne środowiska lokalne i biznes, 

- tworzą bądź partycypują w kosztach powstawania miejsc związanych z kulturą, 

- mogą się wykazać faktycznym mecenatem konkretnego artysty tworzącego kulturę (sztuka, 

muzyka, teatr, literatura). 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu Konkursu. 

3. Do konkursu przedsiębiorcy mogą zgłosić się samodzielnie, bądź zostać zgłoszeni przez inne 

osoby lub podmioty.  

4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w formie rekomendacji bądź wskazania od 

przedstawicieli przedsiębiorców, samorządów lokalnych bądź organizacji kultury. 

5. Zgłoszenie można wysyłać na adres mailowy: sekretariat@pracodawcypomorza.pl wpisując 

dane przedsiębiorcy i motywując zgłoszenie. 

6. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca każdego roku kalendarzowego. 

7. Zgłoszenia wysłane po terminie mogą być rozpatrywanie w wyjątkowych przypadkach za 

zgodą Komisji Konkursowej.  

8. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyznanie statuetki. 

9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z jakimkolwiek zobowiązaniem finansowym 

ze strony uczestników. 



10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

zgłaszających.  

 

§ 4 

Komisja Konkursowa i ocena zgłoszeń 

 

1. Ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. 

2. Komisję Konkursową nagrody tworzy Rada Programowa „Biznes dla Kultury, Kultura dla 

Biznesu” Pracodawców Pomorza. 

3. Po dokonaniu oceny merytorycznej Komisja sporządzi listę nominowanych i laureata. 

4. Nagrodą dla Laureata konkursu będzie statuetka „Negotium pro kultura" czyli Biznes dla 

Kultury, której jest wręczana podczas dorocznej Gali Evening Pracodawców Pomorza. 

5. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.   

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pracodawcypomorza.pl 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

 

 

 
 


