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REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU „DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2017”

§1
Zasady organizacji Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Kraśniku.
2. Dopuszcza się udział współorganizatorów, będącymi jednostkami samorządu terytorialnego powiatu
kraśnickiego, które podpiszą stosowne porozumienie, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz
inne instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, rolnicy
indywidualni, organizacje pozarządowe, samorządowcy z terenu powiatu kraśnickiego.
4. Konkurs ma charakter trzy-etapowy.
5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje i orzeka o wynikach jego poszczególnych etapów Kapituła
Konkursu.
6. Harmonogram przebiegu Konkursu ustala Regulamin Konkursu.
7. Zgłoszenia do Konkursu rozpatrywane są w sześciu kategoriach.
8. Klasyfikacja do poszczególnej kategorii dokonana jest na podstawie wyboru kategorii podanej
przez zgłaszającego w formularzu.

§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Promocja działalności w efekcie, której wzrasta atrakcyjność gospodarcza powiatu kraśnickiego.
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2. Promocja działalności, będących wzorem i wytyczną dla przedsiębiorstw, rolników indywidualnych,
organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych, mających swoją siedzibę na terenie powiatu
kraśnickiego, której osiągnięcia mogą stanowić kierunki prowadzące do rozwoju gospodarczego powiatu
kraśnickiego.
3. Promowanie przedsiębiorców
i rolników indywidualnych, organizacji pozarządowych,
samorządowców działających zgodnie z prawem, zasadami etyki oraz z ideą społecznej
odpowiedzialności.
4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego, jako
dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej wolności i
przyjaznych rozwiązań, tworzonych przez samorządy lokalne i gospodarcze, a także promocja marki
LUBELSKIE, a wraz z nią „DOBRE, BO KRAŚNICKIE”.
5. Propagowanie wizerunku rzetelnego pracodawcy, nowoczesnego rolnika indywidualnego, aktywnego
samorządowca i prężnie działającej instytucji pozarządowej.

§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, rolnicy indywidualni, organizacje pozarządowe,
samorządowcy z powiatu kraśnickiego.
1. Terminowo złożyły w Sekretariacie Konkursu wypełniony formularz z kompletem załączników
dołączonych do niniejszego regulaminu. Zaznaczyły w formularzu kategorię konkursu, w której chcą
startować. Uczestnicy Konkursu mogą startować w więcej niż jednej kategorii.

§4
Kategorie Konkursu
1. W Konkursie przyznawane są nagrody w sześciu kategoriach:
a)

Firma Roku,

Firma o ugruntowanej i silnej pozycji na rynku, inwestująca w jej rozwój, tworząca nowe miejsca
pracy oraz stwarzająca dobre warunki pracy i płacy zatrudnionym pracownikom.

b) Produkt Roku
Firmy posiadające produkt, który z powodu skali popytu, innowacyjności, uznania konsumentów i
wyróżniającą się wysoką jakością, czy złożoności myśli technologicznej zdaniem Kapituły
zasługują na promocję.
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c)

Usługa Roku

Firmy oferujące usługę, która z powodu skali popytu, uznania konsumentów i wyróżniającą się
wysoką jakością zdaniem Kapituły zasługują na promocję.

d) Samorządowiec roku.
Samorządowiec, który swoją działalnością sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, jest przyjazny
dla działających firm, oraz niesie pomocną dłoń ludziom z inicjatywą gospodarczą.

e)

Organizacje pozarządowe.

Intencją przyznania nagrody jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która wyróżnia się
wspieraniem, wspomaganiem, promowaniem przedsiębiorstw i rolników indywidualnych z
powiatu kraśnickiego.
f)

Rolnik indywidualny.

Rolnik indywidualny wyróżnia się gospodarnością, wytwarzaniem produktu wysokiej jakości, łączy
tradycję i nowoczesność w metodach uprawy i hodowli.
§5
Zgłaszanie kandydatów
1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje otoczenia biznesu, a także firmy i rolnicy
indywidualni w swoim własnym imieniu.
2. Uprawniony zgłasza kandydaturę, poprzez wypełnienie „Ankiety zgłoszeniowej” i przesłanie jej
w określonym terminie na podany adres/sekretariat organizatora.
3. Każdy zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę kandydatur w danej Kategorii.
4. Zgłoszenia do Konkursu można składać w terminie do …... września 2017 r. osobiście
w sekretariacie konkursu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
5. Złożenie podpisu na „Ankiecie zgłoszeniowej” stanowi oświadczenie zgłaszającego o wyrażeniu
zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§6
Sekretariat Konkursu
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Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Kraśnickiej Izby Gospodarczej przy ulicy Mostowej 2
w Kraśniku oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Centrum Obsługi Inwestora, p. 308.
Tel.: 605 401 345, 509 920 534
E-mail.: kigkrasnik@wp.pl, przedsiebiorcy@powiatkrasnicki.pl
Sekretariat pełni funkcje administracyjne.

§7
Kapituła Konkursu
1. Członkowie Kapituły zostaną powołani przez Prezesa KIG, spośród kandydatur wytypowanych przez
Starostwo Powiatowe oraz jednostki samorządu terytorialnego powiatu kraśnickiego, pozostałych
współorganizatorów konkursu.
2. Osoby te pochodzić będą z następujących instytucji:
- Samorząd Województwa Lubelskiego – 1 osoba;
- Kraśnicka Izba Gospodarcza – 1 osoba;
- Starostwo Powiatowe w Kraśniku – 1 osoba;
- Urzędy miast i gmin powiatu kraśnickiego, które podpisały porozumienie o współorganizacji - po 1
osobie;
- pozostali współorganizatorzy – po 1 osobie.
3. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej, a Wiceprzewodniczącym
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
4. Posiedzenia Kapituły zwołuje pisemnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
5. Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością
głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos
Przewodniczącego posiedzenia. Kapituła pracuje tylko w okresie trwania konkursu.

§8
Przebieg Konkursu
Konkurs ,,DOBRE, BO KRAŚNICKIE 2017" przebiega w trzech etapach:
1. Etap I :
- ogłoszenie konkursu przez Zarząd Kraśnickiej Izby Gospodarczej;
- wystosowanie zaproszeń do jednostek samorządu terytorialnego, rolników indywidualnych, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych do udziału w Konkursie;
- udzielenie wszelkich informacji związanych z Konkursem (regulamin, załączniki dostępne na stronie
internetowej);
- przyjmowanie zgłoszeń z kompletami materiałów.
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2. Etap II : - weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym, ocena w oparciu o dostarczone materiały.
Kapituła Konkursu ma prawo odrzucić z Konkursu zgłoszonych uczestników, którzy nie spełniają
podstawowych kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
Wskazanie uczestników kwalifikujących się do trzeciego etapu Konkursu do …... września 2017r.
3. ETAP III :
- wyłonienie z listy uczestników do konkursu, którzy uzyskali największą ilość punktów oraz, które w
ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie. O ilości nominowanych na liście laureatów decyduje Kapituła
Konkursu, biorąc pod uwagę ilość uczestników biorących udział w V edycji Konkursu „DOBRE, BO
KRAŚNICKIE” oraz ogólny poziom uzyskanych wyników stanowiących podstawę oceny;
- Kapituła Konkursu dokonuje wyboru laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach, którym
przyznane zostaną statuetki, medale, dyplomy.
§9
Terminy organizacji Konkursu
Przedmiotem oceny w Konkursie „DOBRE, BO KRAŚNICKIE” są wyniki uzyskane przez nominowanych
w 2016. Konkurs będzie zorganizowany w terminach:
1.Ogłoszenie Konkursu – …..............2017 r.
2.Przyjmowanie zgłoszeń wraz z kompletem materiałów konkursowych - do …..... września 2017r.
3.Ocena merytoryczna zgłoszonych kandydatów przez Kapitułę – do ….................2017 r.
4. Wyłonienie przez Kapitułę laureatów Konkursu, Uroczysta Gala Konkursu, uroczyste wręczenie nagród
i Bankiet Laureatów Konkursu – ….................................2017 r.

Klasyfikacja uczestników do poszczególnej kategorii dokonana jest na podstawie wyboru kategorii
podanej w formularzu oraz weryfikacji tego wyboru przez ocenę kapituły.
Ocena dokonywana jest na podstawie danych z roku 2016 oraz czasu bezpośrednio poprzedzającego
zgłoszenie uczestnika w Konkursie.

§10
Nagrody
Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu Konkursu i pozytywnie zweryfikowani otrzymują Certyfikat
Laureata Konkursu "DOBRE, BO KRAŚNICKIE".
W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia na rok 2017/2018 dla uczestnika konkursu ,
który uzyska najwyższą ocenę Kapituły po weryfikacji dokonanej w drugim etapie Konkursu.
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Biorący udział w Konkursie mają prawo przez okres jednego roku od chwili wręczenia nagród do
wykorzystywania logo Konkursu wraz z tytułem. Wzór graficzny logo każdorazowo przekaże nagrodzonym
Organizator Konkursu.
Logo laureatów, którzy otrzymają statuetki i medale zostaną zamieszczone na stronach internetowych
członków Kapituły.
Laureat Konkursu zostanie Gościem Honorowym Uroczystej Gali Konkursu i Balu Laureatów.

§11
Postanowienia końcowe
1. Kapituła Konkursu ,,DOBRE, BO KRAŚNICKIE" zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych
tytułów w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzonych
działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w formularzu
konkursowym informacji nieprawdziwych.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych
niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.
3. Regulamin Konkursu został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

Prezes Zarządu Kraśnickiej Izby Gospodarczej
Wiesław Michałowski
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