§ I. Organizatorzy Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.
§ II. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorstw działających w czterech obszarach: architektury,
meblarstwa, ogrodów, wyposażenia wnętrz, które tworzą wzornictwo nowoczesne, innowacyjne, unikalne i
użytkowe oferując tym samym produkty i usługi charakteryzujące się wysoką jakością. Organizatorzy są
przekonani, iż nagrodzeni w konkursie to podmioty zarządzane w sposób nowoczesny, kierujące się
zasadami etyki w prowadzeniu biznesu oraz wskazujące kierunki rozwoju branży wyposażenia wnętrz.
§ III. Beneficjenci
Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorstw działających w czterech powyższych
obszarach. Kierujemy ten projekt do architektów, projektantów, deweloperów, inwestorów, właścicieli
sklepów, restauracji i punktów usługowych, producentów i dostawców, miedzy niezależnie od charakteru
własności zakładu pracy, jego wielkości, liczby zatrudnionych pracowników; do przedsiębiorstw
działających na terenie Polski oraz wszystkich firm mających w Polsce swoje oddziały lub
przedstawicielstwa.
§ IV. Zgłoszenie do konkursu
1. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszad osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty
gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane będą również zgłoszenia od
pracodawców i pracowników uznających, że osiągnięcia ich firmy uprawniają do udziału
w konkursie.
2. Przed zgłoszeniem firmy należy uzyskad zgodę osoby zarządzającej lub właściciela firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.

§ V. Kapituła
1. Kapitułę Konkursu powołują Organizatorzy.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedsiębiorcy, osobistości świata polityki i biznesu, instytucji i
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organizacji patronujących i współpracujących przy konkursie.
Kapituła Konkursu dokonuje oceny Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny przyznaje
nagrody. Kryteria oceny określa §VII Regulaminu.
Kapituła Konkursu może powoływad ekspertów.
Kapituła Konkursu może wizytowad firmy zgłoszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji
zawartych w Ankiecie Konkursowej.
Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może znieśd kategorię konkursową lub
zmienid jej nazwę, może połączyd kategorie konkursowe i ustanowid nowe.
Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem może ustanowid własne nagrody specjalne.
Kapituła Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie możliwośd wykluczenia
Uczestnika z konkursu.
Skład Kapituły Konkursu do momentu ogłoszenia wyników konkursu jest tajny.
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§ VI. Kategorie konkursowe
Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach

I.

Polska Architektura
1. Projekt – modernizacyjna
2. Projekt – budownictwo mieszkaniowe
3. Projekt – budownictwo przemysłowe
4. Projekt - budownictwa użyteczności publicznej
5. Projekt – ogrodu
6. Projekt - wnętrza

II. Polskie Meblarstwo
1. Meble do biura
2. Meble do kuchni
3. Meble do łazienki
4. Meble do sypialni
5. Meble do salonu

III. Polskie Ogrody
1. Aranżacja
2. Dodatki, artykuły dekoracyjne
3. Materiały
4. Meble Ogrodowe
5. Narzędzi i sprzęt ogrodniczy
6. Maszyny i sprzęt ogrodniczy
7. Oświetlenie ogrodowe
8. Produkty ogrodowe

IV. Polskie Wnętrza
Produkt/ linia produktów
1. AGD
2. Beton Dekoracyjny
3. Dodatki, artykuły dekoracyjne
4. Okna i drzwi
5. Oświetlenie
6. Nowoczesne technologie
7. Płytki Ceramiczne
8. Podłogi, schody
9. Produkt artystyczny
10. Produkt dekoracyjny
11. Produkt Przyszłości
12. Produkt ścienny, sufitowy, podłogowy
13. RTV
14. Tekstylia
Usługa
15. Wykonanie
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§ VII. Kryteria oceny
Uczestnik oceniany jest na podstawie osiągnięd oraz danych statystycznych i ekonomicznych zawartych w
Ankiecie Konkursowej i załącznikach dla danej kategorii konkursowej. Każda pozycja Ankiety Konkursowej
jest punktowana według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu punktacji. Uczestnik musi
uzyskad 60% ogólnej sumy punktów ustanowionej dla danej kategorii konkursowej oraz uzyskad 75%
ogólnej sumy punktów dla Nagrody specjalnej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów Uczestnik
otrzymuje tytuł Laureata. Ocena Uczestników według ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu
punktacji jest tajna.
§ VIII. Terminy, nagrody
1. Nagrodami w konkursie w poszczególnych kategoriach są:
- I miejsce: złota statuetka
- II miejsce: srebrna statuetka
- III miejsce: brązowa statuetka
- każdy Laureat otrzymuje Dyplom
2. Ogłoszenie wyników konkursu następuje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad Kapituły do tego
momentu są tajne.
§ IX. Ustalenia końcowe
1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udostępnienia Kapitule

3.
4.

5.
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7.

Konkursu wszelkich niezbędnych materiałów, potwierdzających dane zawarte w zgłoszeniu i
Ankiecie Konkursowej. Materiały te będą dostępne tylko do wiadomości członków Kapituły.
Laureat konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (załącznik do Ankiety
Konkursowej).
Naruszenie Regulaminu Konkursu i/lub zasad Kanonu Etycznego może skutkowad pozbawieniem
dyplomu i statuetki przez Kapitułę Konkursu. Kapituła Konkursu określa zasady weryfikacji naruszenia
zasad.
Organizator oraz Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy
zawartej w materiałach dostarczonych przez Uczestników konkursu.
Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIEBIORCZOŚD.
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl ma wyłączne prawo do
wyrażania zgody na używanie logo, wszelkich znaków graficznych i symboli związanych z Projektem.

8.
9. Biuro konkursu prowadzi:

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców I Pracodawców – Przedsiębniorcy.pl
Adres do Korespondencji
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 18 10
e-mail: sekretariat@przedsiebiorcy.pl
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