REGULAMIN KONKURSU
„NAJLEPSZY PRODUKT ROKU
INOWROCŁAW 2018”

§1
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Inowrocław reprezentowana przez Biuro
Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Inowrocławia, z siedzibą w Inowrocławiu
przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
2. Konkurs zorganizowany jest z okazji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
3. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Miasta
Inowrocław oraz pozostałych gmin Powiatu Inowrocławskiego, które prowadzą
działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, osoby cywilne lub spółki prawa
handlowego.
4. Uczestnik konkursu nie musi być uczestnikiem Inowrocławskiej Wystawy
Gospodarczej.
§2
Celem konkursu jest:
1. wyróżnienie i promocja produktów lub usług z regionu inowrocławskiego;
2. zachęcenie firm do aktywności mającej na celu rozwój gospodarczy
i promocję regionu;
3. promowanie wizerunku zaangażowanych firm przyczyniających się do rozwoju
regionu;
4. przekonanie mieszkańców do wysokiej jakości produktów wytworzonych lokalnie;
5. promowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami;
6. tworzenie dobrego wizerunku Miasta Inowrocławia działającego na rzecz promocji
przedsiębiorczości i wspierającego rozwój lokalnych firm.
§3
1. Do miana „Najlepszego Produktu Roku – Inowrocław 2018” mogą być proponowane
produkty oraz usługi wytworzone w 2017 roku, które są wytworem legalnie
działających podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Miasta Inowrocław
oraz pozostałych gmin Powiatu Inowrocławskiego.
2. Produkty lub usługi mogą być zgłaszane do konkursu przez wytwarzających
lub świadczących je przedsiębiorców, organizacje publiczne oraz inne podmioty,
które działają na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Zgłaszający, nie będący
wytwórcą
ani usługodawcą produktu lub usługi, powinien wraz ze zgłoszeniem przedłożyć
pisemną zgodę wytwórcy lub usługodawcy.
3. Organizator ma prawo zgłosić produkty lub usługi do konkursu.
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4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać poprzez dostarczenie
prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją
i załącznikami w następujący sposób:
• przesłanie zgłoszenia na adres elektroniczny boin@inowroclaw.pl;
• dostarczenie zgłoszenia osobiście do Biura Obsługi Inwestorów, mieszczącego
się w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 33/35 (pokój nr 17);
• przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Inowrocławia
Biuro Obsługi Inwestorów
ul. F.D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
z dopiskiem:
„NAJLEPSZY PRODUKT ROKU – INOWROCŁAW 2018”
5. Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami w formie elektronicznej można pobrać
ze strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl lub odebrać osobiście
w Biurze Obsługi Inwestorów.
6. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny
lub też zawierające nieprawdziwe dane, a także zgłoszenia dokonane przez osoby
lub podmioty nieupoważnione (dokonane bez zgody wytwórcy lub usługodawcy),
nie będą uwzględniane.
7. Zgłoszenia można składać do dnia 11 maja 2018 roku.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§4
1. Do nadania tytułu „Najlepszy Produkt Roku - Inowrocław 2018” jest uprawniona
Kapituła składająca się z osób wyłonionych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia.
2. Kapitule przewodniczy Prezydent Miasta Inowrocławia lub osoba przez niego
wyznaczona.
3. Posiedzenie Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły.
4. Z posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.
5. Kapituła powoływana jest na czas trwania jednej edycji Konkursu.
§5
1. Do głównych kryteriów oceny zgłoszonych produktów i usług należą:
1) jakość produktu lub usługi (dokumenty potwierdzające jakość, atesty, normy);
2) innowacyjność;
3) konkurencyjność (pozycja na rynku w regionie, kraju, za granicą);
4) właściwości użytkowe produktu (trwałość, bezpieczeństwo);
5) usługi dodatkowe (serwis, montaż, doradztwo, gwarancje);
6) promocja regionu poprzez produkt lub usługę;
7) opinie odbiorców.
2. Kryteria pomocnicze mogą być ustalone przez Kapitułę w zależności
od potrzeb.
3. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
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§6
1. Wszystkie prawidłowo zgłoszone produkty lub usługi są nominowane do nagrody
„Najlepszy Produkt Roku - Inowrocław 2018”.
2. Klasyfikacja konkursowa odbywać się będzie w czterech kategoriach:
1) produkt przemysłowy,
2) produkt spożywczy,
3) usługa,
4) produkt, którego firma jest dystrybutorem.
3. W I etapie klasyfikacji członkowie Kapituły mogą przyznać od 0 do 10 punktów
w każdej kategorii. Najwyżej ocenione produkty lub usługi z poszczególnych
kategorii uzyskają nagrody w formie wyróżnienia i zakwalifikowane będą do II etapu
konkursu, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
4. Jeżeli w danej kategorii został zgłoszony tylko jeden produkt lub usługa,
to aby uzyskał wyróżnienie i został zakwalifikowany do II etapu konkursu, musi
uzyskać co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.
5. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych
kategoriach w przypadku niespełnienia kryteriów i wymogów określonych
regulaminem.
6. W II etapie, spośród produktów lub usług wyróżnionych w poprzednim etapie,
zostanie wybrany bezwzględną większością głosów „Najlepszy Produkt
Roku - Inowrocław 2018”. W przypadku, gdy żaden produkt lub usługa, zwane dalej
produktem, nie uzyska wymaganej liczby głosów, dwa produkty z największa liczbą
głosów przechodzą do kolejnego głosowania.
7. Tytuł przyznany będzie na okres jednego roku.
8. Kapituła może dodatkowo przyznać jedną Nagrodę Specjalną dla uczestnika
konkursu, który ma szczególne osiągnięcia w promocji i rozwoju gospodarczym
regionu. Nagrodą będzie bezpłatne standardowe stoisko wraz ze standardowym
wyposażeniem w kolejnej edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
§7
1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2018”
jest nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych brutto
na wszelkie działania promocyjne związane z promocją zwycięskiego produktu
i firmy oraz pamiątkowy czek, dyplom i statuetka.
2. Odbiór nagrody pieniężnej nastąpi według procedury:
1) W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator prześle
Zwycięzcy pisemną informację o szczegółach odbioru nagrody,
w tym informację o terminie podpisania stosownego porozumienia.
2) Wypłata nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
porozumienia.
3. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie www.inwestuj.inowroclaw.pl
4. Urząd Miasta Inowrocławia zastrzega sobie prawo prezentacji firm uczestników
konkursu poprzez publikacje na swoich stronach internetowych oraz w informatorze
„Nasze Miasto Inowrocław”. Zwycięzca oraz wyróżnieni w konkursie „Najlepszy
Produkt Roku - Inowrocław 2017” promowani będą w wybranych materiałach
promocyjnych wydawanych przez Urząd Miasta Inowrocławia oraz na wybranych
imprezach, w których uczestniczyć będzie Miasto Inowrocław.
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5. Zwycięzcy oraz wyróżnieni uzyskują prawo do wykorzystywania logo konkursu
w swoich materiałach reklamowych oraz podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć
promocyjnych.
§8
1. Przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania
Uczestników Konkursu, osób odpowiedzialnych za kontakt z Organizatorem
Konkursu oraz osób zgłaszających, nie będący wytwórcą ani usługodawcą
produktów lub usług, podanych w zgłoszeniu konkursowym, odbywa się zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator.
3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane
osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym, o którym mowa w § 3 Regulaminu,
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 922, ze zm.).
4. Osoby wymienione w punkcie 1 tegoż paragrafu, mają prawo w każdej chwili
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, aktualizacji,
uzupełnienia lub usunięcia.
5. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym
(osób wymienionych w punkcie 1 tegoż paragrafu) zostaną usunięte w ciągu 30 dni
kalendarzowych z wyłączeniem danych zawartych w zgłoszeniu Zwycięskiego
przedsiębiorstwa oraz laureata Nagrody Specjalnej, które będą przetwarzane
w celu realizacji nagród i przechowywane przez Organizatorów zgodnie
z wymogami obowiązujących przepisów o rachunkowości i podatkach.
§9
1. W sprawach interpretacji regulaminu, decyzje podejmuje Kapituła.
2. Kapituła zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu
„Najlepszy Produkt Roku – Inowrocław 2018” w przypadku stwierdzenia
zachowania naruszającego cele konkursu.
3. Obsługę konkursu prowadzi Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta
Inowrocławia, ul. Prezydenta F. Roosevelta 33-35, 88-100 Inowrocław
e-mail: boin@inowroclaw.pl, strona internetowa: www.inwestuj.inowroclaw.pl
4. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie w jakim
jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
ORGANIZATOR
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