
 
REGULAMIN KONKURSU   

„Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko” 
 
  

§ 1 
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest wy onienie przedsi biorcy roku 2016 w gminie Gi ycko. 
  
W konkursie mog  bra  udzia  firmy, które: 
– wype ni  i dostarcz  ankiet  zg oszeniow ,  
– s  zarejestrowane lub prowadz  dzia alno  na terenie gminy Gi ycko,  równie  

dzia alno  rolnicz  i oko orolnicz , 
– prowadz  dzia alno  od co najmniej 6 miesi cy, 
– spe niaj  wymagania okre lone polskim prawem , 
– zaliczaj  si  do kategorii MSP – zatrudnienie do 250 osób. 
 

§ 2 
Cele konkursu: 
1. Promocja gminy Gi ycko. 
2. Zwi kszenie zainteresowania odbiorców i kontrahentów towarami i us ugami firm z 
naszego regionu. 
3. Trwa e i korzystne wyró nienie firm.  
4. Upowszechnienie przekonania o mo liwo ciach regionalnych firm. 
5. Promocja przedsi biorczo ci. 

 
§ 3 

Obowi zki organizatora: 
– organizacja przebiegu sk adania wniosków konkursowych, 
– przedstawienie zebranych wniosków Kapitule, 
– wybór nominowanych, 
– wybór laureata konkursu, 
– obs uga organizacyjna uroczysto ci nadania tytu u „Przedsi biorca roku 2016 w gminie 
Gi ycko”. 

 
§ 4 

Zasady i kryteria weryfikacji: 
1. Do udzia u w konkursie mog  zg asza  si  zainteresowane podmioty gospodarcze lub 
zosta  zg oszone przez: 
– lokalne instytucje samorz dowe,  
– samorz dy i stowarzyszenia gospodarcze, 
– podmioty gospodarcze, 
– organizacje pozarz dowe. 
2. Warunkiem udzia u w konkursie jest wype nienie ankiety zg oszeniowej i dostarczenie 
jej na adres organizatora w ustalonym terminie. Fakt udzia u w konkursie i wynik 
przebiegu oceny mo e na yczenie uczestnika zosta  utajniony.  
3. Termin sk adania ankiet up ywa w dniu 16.01.2017 r. O wa no ci zg oszenia decydowa  

dzie data stempla pocztowego lub data jego z enia w siedzibie Urz du Gminy 
Gi ycko, ul. Mickiewicza 33. 
4. Formularz zg oszeniowy dost pny jest na stronie internetowej www.ugg.pl 
 
 



 
5. Podstawowe kryteria oceny: 
Tytu  „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko": 
– dynamiczny rozwój stwierdzony w danym roku, 
– du e zwi kszenie zatrudnienia, 
– zatrudnianie absolwentów, 
– nowe inwestycje budowlane, 
– unowocze nienie parku maszynowego, 
– stosowanie najnowszych technologii, 
– intensyfikacja sprzeda y produktu lub us ugi, 
– produkcja eksportowa. 

 
§ 5 

Nagroda dla wyró nionej firmy: 
Firma, która zostanie laureatem konkursu: 
– otrzyma statuetk  i dyplom wr czane na uroczystym og oszeniu wyników, 
– b dzie mia a prawo pos ugiwania si  otrzymanym tytu em „Przedsi biorca roku 2016 w 
gminie Gi ycko”,  
– b dzie promowana w gminnych wydawnictwach promocyjnych i informatorach, 
– b dzie promowana we wszystkich imprezach targowych i wystawienniczych, w których 
uczestniczy organizator konkursu, 
– otrzyma zgod  na bezp atne umieszczenie reklamy na stronie internetowej gminy 
Gi ycko przez okres 1 roku i zgod  na umieszczenie reklamy (wielko ci jednego modu u 
reklamowego) w gablocie informacyjnej Urz du Gminy Gi ycko przy ul. Mickiewicza 33 
przez okres 6 miesi cy.  

 
§ 6 

Kapitu a konkursu „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko": 
1. Kapitu a  konkursu „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko" zwana dalej Kapitu  
sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacj  konkursu.  
Jej podstawowym zadaniem b dzie wy onienie laureata konkursu.  
2. Kapitu  tworz  przedstawiciele samorz du, instytucji lokalnych, organizacji 
gospodarczych i mediów regionalnych.  
3. Kapitu  powo uje Wójt Gminy Gi ycko. 
4. Kapitu a podejmuje decyzje w formie uchwa . 
5. Uchwa a Kapitu y dotycz ca wyboru laureata podejmowana jest wzgl dn  wi kszo ci  

osów oddanych przy obecno ci wi cej ni  po owy cz onków Kapitu y.  
6. Kapitu a ze swego grona powo uje przewodnicz cego i sekretarza. 
7. Regulamin prac Kapitu y Konkursu stanowi za cznik nr 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Za cznik nr 1 do regulaminu konkursu 

 
 

REGULAMIN PRAC KAPITU Y KONKURSU 
„Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko" 

 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin okre la szczegó owy zakres i tryb dzia ania Kapitu y Konkursu 
oceniaj cej wnioski konkursowe nades ane do konkursu „Przedsi biorca roku 2016 w 
gminie Gi ycko" 
2. Imienna lista cz onków Kapitu y Konkursu opublikowana jest na stronie internetowej 
www.ugg.pl 
 

§ 2. 
Organizacja prac Kapitu y 

 
1. Posiedzenie Kapitu y zwo uje przewodnicz cy Kapitu y. W razie nieobecno ci 
przewodnicz cego Kapitu y posiedzenie zwo uje zast pca przewodnicz cego Kapitu y. 
2. W trakcie ka dej edycji konkursu Kapitu a spotyka si  co najmniej dwa razy. 
3. O terminie posiedzenia cz onkowie Kapitu y b  powiadomieni drog  korespondencji 
elektronicznej na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 
4. Posiedzenia Kapitu y maj  charakter niejawny. 
5. Cz onkowie Kapitu y Konkursu zobowi zani s  do: 
a) zachowania poufno ci i nieprzekazywania informacji dotycz cych przebiegu prac 
Kapitu y osobom trzecim; 
b) wy czenia si  z oceny wniosku w sytuacji, w której mo e zaistnie  konflikt interesów 
w stosunku do ocenianego przedsi biorcy.  
6. Za udzia  w pracach Kapitu y cz onkowie Kapitu y nie otrzymuj  wynagrodzenia. 
 

§ 3. 
Wybór laureata konkursu 

 
1. Ocen  merytoryczn  wniosków z onych w konkursie Kapitu a dokonuje, pos uguj c 
si  formularzem oceny merytorycznej wniosku, stanowi cym za cznik nr 2 do 
regulaminu konkursu. 
2.  Kapitu a  Konkursu  ocenia  wnioski  wed ug  kryteriów  okre lonych  w  §  4,  ust.  3  
regulaminu konkursu. 
3. Kapitu a mo e podj  decyzj  o dwuetapowej procedurze oceny merytorycznej 
wniosków wed ug schematu: 
1) I etap – ocena wniosków przez zewn trznych ekspertów z dziedziny gospodarki i 
polityki spo ecznej. Eksperci zewn trzni dokonuj  oceny, przyznaj c wnioskowi od 1 do 3 
punktów. Ka dy wniosek jest oceniany przez co najmniej dwóch ekspertów. Do dalszej 
oceny w ka dej kategorii konkursowej kwalifikowanych jest nie wi cej ni  10 wniosków z 
najwy sz  liczb  punktów; 
2) II etap – ocena wniosków przez Kapitu  wed ug kryteriów, o których mowa w ust. 1. 
 
 
 



 
4. Ka dy wniosek oceniany jest przez co najmniej trzech cz onków Kapitu y wskazanych 
przez Przewodnicz cego Kapitu y Konkursu. 
5. W wyniku oceny cz onek Kapitu y przyznaje ka demu wnioskowi punkty. Wniosek 
oceniany przez jednego cz onka Kapitu y mo e otrzyma  maksymalnie 3 punkty w 
ka dym z 8 kryteriów oceny. Maksymalna liczba punktów, któr  mo e otrzyma  wniosek 
oceniany przez jednego cz onka Kapitu y wynosi 24. 
6. Na podstawie ocen dokonanych przez wszystkich cz onków Kapitu y sekretarz 
konkursu sporz dza zbiorcze zestawienie ocen, które przekazuje Przewodnicz cemu 
Kapitu y Konkursu. 
7. Kapitu a, po zapoznaniu si  z zestawieniem ocen, na posiedzeniu omawia wnioski i 
wybiera 5 zg osze , wy aniaj c w ten sposób nominowanych do tytu u „Przedsi biorca 
roku 2016 w gminie Gi ycko". Wybór nominowanych Kapitu a podejmuje zwyk  
wi kszo ci  g osów w g osowaniu jawnym, w obecno ci co najmniej 2/3 sk adu cz onków 
Kapitu y. W przypadku równej liczby g osów przes dzaj cy jest g os Przewodnicz cego 
Kapitu y. 
8. Lista nominowanych przekazywana jest Wójtowi Gminy Gi ycko, który zamieszcza j  
na stronach www.ugg.pl poddaj c pod g osowanie internetowe. Internauci po zapoznaniu 
si  z nominowanymi dokonuj  wyboru laureata konkursu. 
 

§4. 
Postanowienia ko cowe 

 
1. Kapitu a Konkursu, dokonuj c oceny wniosku, kieruje si  rzetelno ci  i obiektywno ci . 
2. Z obrad Kapitu y sporz dzany jest protokó , który podpisuj  wszyscy cz onkowie 
Kapitu y. 
3. Tryb post powania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie okre la 
organizator konkursu. 
4. Obs ug  administracyjno-techniczn  Kapitu y zapewnia Sekretarz Kapitu y.  



Za cznik nr 2 do regulaminu konkursu 
 

Formularz oceny merytorycznej wniosku 
 
 

Podstawowe kryteria oceny Liczba punktów 
min. 0 – max 3 Uwagi 

Dynamiczny rozwój stwierdzony  
w danym roku   

Du e zwi kszenie zatrudnienia   

Zatrudnianie absolwentów   

Nowe inwestycje budowlane   

Unowocze nienie parku maszynowego   

Stosowanie najnowszych technologii   

Intensyfikacja sprzeda y produktu  
lub us ugi   

Produkcja eksportowa   

 



FORMULARZ ZG OSZENIOWY „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko”: 
 

 
Miejsce i data: ________________________  
 
Zg aszaj cy:  
1. Imi  i nazwisko/nazwa podmiotu: __________________________________________,  
2. Adres:________________________________________________________________,  
3. Telefon kontaktowy:_____________________________________________________,  
4. Adres e-mail:___________________________________________________________,  
 
Kandydat*:  
1. Imi  i nazwisko/nazwa: __________________________________________________ ,  
2. Adres:________________________________________________________________,  
3. Telefon kontaktowy:__________________________________________________,  
4. Adres e-mail:___________________________________________________________,  
5. Imi  i nazwisko osoby kieruj cej**: _________________________________________,  
 
 
* Dane wskazane w pkt 2 – 5 nale y wskaza , o ile s  znane zg aszaj cemu  
** Dotyczy wy cznie kandydatów nie b cych osobami fizycznymi  
 
_________________________________________________________________________ 
Uzasadnienie:  
(W przypadku, gdy tekst uzasadnienia nie b dzie si  mie ci  na formularzu zg oszeniowym nale y do czy  dodatkowe arkusze formatu A4)  
 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Ja, ni ej podpisany________________________, zg aszaj c kandydata do konkursu „Przedsi biorca 
roku 2016 w gminie Gi ycko” (zwanego dalej „Konkurs”), organizowanego przez:  
Gmin  Gi ycko, z siedzib  w Gi ycku przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko:  
1. Przyjmuj  do wiadomo ci, e:  
a) administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym zg oszeniu oraz w zakresie wizerunku 
jest Gmina Gi ycko. Gmina Gi ycko przetwarza te dane osobowe w nast puj cych celach: 
przeprowadzenia konkursu, wy onienia zwyci zców konkursu oraz w celach archiwalnych,  
b) moje dane mog  zosta  ujawnione kandydatowi, którego zg osi em,  
c) podanie moich danych osobowych i wyra enie zgody na ich przetwarzanie przez Gmin  Gi ycko  
jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych lub brak zgody uniemo liwi  mi zg oszenie 
kandydata do konkursu, przys uguje mi prawo dost pu do moich danych osobowych oraz ich 
poprawiania.  
2. Maj c powy sze na uwadze, wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Gmin  Gi ycko w celach: przeprowadzenia konkursu, wy onienia zwyci zców konkursu oraz w celach 
archiwalnych.  
3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodp atnie.  
 
 
 
 
Podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



FORMULARZ ZGODY 
NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

LAUREATA „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko” 
 

 
Miejsce i data: ________________________  
 
Ja, ni ej podpisany________________________, zamieszka y ________________pod adresem:  
 
________________, nr tel._________________, e-mail: ________________________, b cy 
 
laureatem konkursu „Przedsi biorca roku 2016 w gminie Gi ycko” (zwanego dalej „Konkurs”), 
organizowanego przez:  
Gmin  Gi ycko, z siedzib  w Gi ycku przy ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko:  
 
 
 
 

§ 1 [Zgoda na wykorzystywanie wizerunku] 
 

1. Wyra am zgod  na wykorzystywanie, w tym upublicznianie, przez Gmin  Gi ycko mojego 
wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach zwi zanych z konkursem, w szczególno ci na 
umieszczenie mojego wizerunku we wszelkich wydawnictwach Gminy Gi ycko (np. biuletynie 
informacyjnym Gazety Gi yckiej, stronach internetowych gminy).  
2. Wizerunek, o którym mowa w § 1.1 powy ej mo e by  wykorzystywany na nast puj cych polach 
eksploatacji:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie jak kolwiek technik  egzemplarzy 
zawieraj cych wizerunek, w tym technik  drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz 
technik  cyfrow ,  
b. w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek – 
wprowadzanie do obrotu, u yczenie lub najem orygina u albo egzemplarzy,  
c. w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny ni  okre lony w pkt b – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e 
publiczne udost pnianie wizerunku w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego dost p w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym.  
3. Zgody na wykorzystywanie wizerunku udzielam nieodp atnie.  
 
 
 
 
Podpis ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 [Zgoda na przetwarzanie danych osobowych] 
 

1. Przyjmuj  do wiadomo ci, e:  
a) administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych („Ustawa”) w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz w 
zakresie wizerunku i yciorysu (biogramu) jest Gmina Gi ycko. Gmina Gi ycko przetwarza te dane 
osobowe w celach: przeprowadzenia konkursu, wy onienia i og oszenia laureatów konkursu, 
przyznania, wydania i odbioru nagród przez laureatów, wydania publikacji o laureatach i 
wnioskodawcach, którzy zg osili laureatów, oraz w celach archiwalnych,  
b) moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych i yciorysu (biogramu) 
mog  pochodzi  od ____________________________________ (imi  i nazwisko wnioskodawcy),  
c) podanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu i wyra enie 
zgody na ich przetwarzanie przez Gmin  Gi ycko jest dobrowolne, jednak niepodanie danych 
osobowych lub brak zgody uniemo liwi  mi uzyskanie nagrody w konkursie,  
d) przys uguje mi prawo dost pu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania,  
e) w sytuacjach okre lonych w art. 32, ust. 1, pkt 7 i 8 Ustawy przys uguje mi prawo dania 
zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo wyra enia sprzeciwu wobec 
przetwarzania moich danych osobowych.  
2. Maj c powy sze na uwadze, wyra am zgod  na:  
a) przetwarzanie moich danych osobowych przez Gmin  Gi ycko w celach: wy onienia i og oszenia 
zwyci zców konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagród, wydania publikacji o laureatach oraz w 
celach archiwalnych,  
b) opublikowanie przez Gmin  Gi ycko mojego imienia i nazwiska, wizerunku oraz yciorysu 
(biogramu), jako laureata konkursu na stronie internetowej Gminy Gi ycko, oraz w innych 
publikacjach i wydawnictwach, w tym w biuletynie informacyjnym Gazety Gi yckiej.  
3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielam nieodp atnie.  
 
 
 
 
Podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


