REGULAMIN
Konkurs Wójta Gminy Stawiguda
„CHAMPION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
1. Organizatorem Konkursu „Champion Przedsiębiorczości” – zwanego dalej Konkursem, jest
Wójt Gminy Stawiguda.
2. Intencją organizatora jest, aby przyznawane zwycięzcom tytuły i statuetki stały się symbolem
gospodarczego sukcesu na terenie Gminy Stawiguda.
3. Konkurs organizowany jest w cyklach rocznych zwanych edycjami. Pierwsza edycja konkursu
odbywa się w 2017 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2017 roku.
4. W Konkursie ustanawia się cztery kategorie:
I.

Dojrzały biznes (minimum 3 lata działalności)

II.

Nowatorstwo/Innowacje

III. Nowy biznes
IV. Inwestycja Roku
5. Do udziału w konkursie mogą zostać zgłoszeni wszyscy przedsiębiorcy mający siedzibę na
terenie Gminy Stawiguda lub posiadający na jej terenie jeden z oddziałów lub stałe miejsce
wykonywania działalności, nie zalegający z płatnościami na rzecz Gminy Stawiguda.
6. Zgłoszenie w Konkursie może złożyć każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy
Stawiguda, przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja, która prawidłowo wypełni
wniosek, akceptując tym samym regulamin Konkursu. Poza tym każda osoba składająca
zgłoszenie w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
organizacji i promocji Konkursu.
7. Wójt Gminy Stawiguda powołuje zarządzeniem kapitułę Konkursu w skład której wchodzą:
a. Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Rady Gminy w Stawigudzie,
b. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
c. Przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
d. Przedstawiciel Gminnej Rady Biznesu w Stawigudzie,
e. Przedstawiciele Urzędu Gminy Stawiguda (2 osoby).
8. O ostatecznym wyborze laureata Konkursu we wszystkich kategoriach decyduje Kapitułą
Konkursu oraz Wójt Gminy Stawiguda, dokonując wyboru – przeprowadzonego w tajnym
głosowaniu – z grona kandydatów wskazanych przez oddających głosy. Podstawą wyboru
dokonywanego przez Kapitułę Konkursu mogą być zgłoszenia złożone i dostarczone
organizatorom przez zgłaszających we wskazanym terminie. Wzór zgłoszenia stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu. Posiedzenie Kapituły Konkursu mające na celu
wyłonienie laureatów jest objęte tajemnicą. Każdemu z członków Kapituły przysługują trzy

głosy w każdej kategorii. Ostateczny wybór zwycięzców w Konkursie należy do Wójta Gminy
Stawiguda.
9. Konkurs „Przedsiębiorca Roku Gminy Stawiguda” przebiega w trzech etapach:
a. Etap pierwszy – organizator ogłasza konkurs (w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Stawiguda, stronie internetowej Urzędu Gminy Stawiguda oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Stawiguda), zaprasza przedsiębiorców do konkursu, udziela wszelkich
informacji związanych z Konkursem oraz przyjmuje zgłoszenia na wskazanym wzorze
– do 15 września roku, którego dotyczy Konkurs,
b. Etap drugi – Kapituła Konkursu oraz Wójt Gminy Stawiguda dokonują wyboru wśród
zgłoszonych przedsiębiorców – do 15 października roku, którego dotyczy Konkurs,
c. Etap trzeci – ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie tytułów i statuetek „Champion
Przedsiębiorczości” w czterech kategoriach odbywa się na uroczystej konferencji w
październiku roku, którego dotyczy Konkurs.
10. Najważniejszymi kryteriami przyznawania tytułów i statuetek są:
a. Budowa marki
b. Przedsiębiorczość, aktywność
c. Innowacyjne zastosowanie nowoczesnych technologii
d. Bezpieczeństwo
e. Działalność społeczno-charytatywna,
f.

Etyka działalności,

g. Podejmowane działania mające korzystny wpływ na wizerunek Gminy Stawiguda,
h. Inne.
11. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie zgłoszenia na ustalonym wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
12. Zwycięzcy wyłonieni w konkursie – w poszczególnych kategoriach – zostaną nagrodzeni
tytułami, statuetkami przygotowanymi przez organizatora oraz dyplomem. Otrzymają prawo
posługiwania się logotypem Konkursu.
13. Wyniki konkursu ogłasza Wójt Gminy Stawiguda.
14. W poszczególnych przypadkach kapituła może odstąpić od przyznania tytułu w każdej z
kategorii.
15. Wójt Gminy Stawiguda zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznania tytułu w konkursie
„Champion Przedsiębiorczości” w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o
podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości
w biznesie lub świadome podanie w zgłoszeniu do konkursu informacji nieprawdziwych.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w każdym czasie.
17. Przedsiębiorcy wyróżnieni w Konkursie, przyjmując tytuł i statuetkę, wyrażają zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu promocji i organizacji Konkursu.

