REGULAMIN KONKURSU
„5 NA START”
Wygraj środki na kampanię reklamową
dla swojej firmy

§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 nie dłużej niż 3 lata
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

1)
2)
3)
4)

Celem konkursu jest:
promocja i wsparcie marketingowe młodych przedsiębiorstw;
promocja lokalnego biznesu;
promocja szeroko rozumianej przedsiębiorczości;
reklama lokalnych produktów;
§3

1. Przedsiębiorca może zgłosić swoją kandydaturę osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie wypełnionego
zgłoszenia wraz z załącznikami (które są integralną częścią zgłoszenia) na adres
boin@inowroclaw.pl lub dostarczenie go osobiście do Biura Obsługi Inwestorów,
mieszczącego się budynku Urzędu Miasta Inowrocławia, przy ul. Prezydenta
Franklina Roosevelta 33/35 (pokój nr 17).
3. W przypadku zgłoszenia kandydata przez pełnomocnika, w załączniku do zgłoszenia
należy dodatkowo wypełnić część dotyczącą pełnomocnika.
4. Formularz zgłoszenia wraz z załącznikiem w formie elektronicznej można pobrać
ze strony internetowej www.inwestuj.inowroclaw.pl lub odebrać osobiście w Biurze
Obsługi Inwestorów.
5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny
lub też zawierające nieprawdziwe dane, a także zgłoszenia dokonane przez osoby
nieupoważnione do reprezentowania Uczestnika, nie będą uwzględniane.
6. Zgłoszenia można składać do dnia 11 maja 2018 roku.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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§4
1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest przedstawienie projektu kampanii
reklamowej firmy oraz biznes planu na działania marketingowe, na które zostaną
przeznaczone środki z nagrody w Konkursie „5 NA START”.
2. Zadanie konkursowe należy wykonać w formie dokumentu elektronicznego,
w formacie PDF lub DOC/DOCX (czcionka Times New Roman – rozmiar 12,
maksymalna liczba stron 4, liczba znaków na stronie ze spacjami do 2500).
3. Zadanie konkursowe należy przesłać, na adres boin@inowroclaw.pl, lub złożyć
osobiście w Biurze Obsługi Inwestorów pokój nr 17 przy ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 33-35 do dnia 11 maja 2018 roku.
4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
do przedstawionego projektu kampanii reklamowej firmy oraz biznes planu
na działania marketingowe, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa,
prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach
niematerialnych.
5. Uczestnik poprzez przesłanie projektu kampanii reklamowej firmy oraz biznes planu
na działania marketingowe, wyraża zgodę na ich przechowywanie, wykorzystywanie
oraz publikacje przez Organizatora konkursu, w szczególności na publikację
na stronach serwisu: www.inwestuj.inowroclaw.pl wraz z podaniem danych
Uczestnika konkursu.
§5
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Oceny Zgłoszeń Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą Prezydent Miasta Inowrocławia
(Przewodniczący Kapituły), Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,
Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta Rady Miejskiej Inowrocławia,
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów oraz przedstawiciele podmiotów
reprezentujących laureatów w Konkursie na Najlepszy Produkt Roku
z ostatnich 3 lat.
W przypadku gdy którakolwiek z osób wymienionych w §5.2 nie będzie mogła
uczestniczyć w obradach Komisji Konkursowej, jej zastępcę wyznaczy Organizator
konkursu.
Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest przedłożenie najciekawszego, zdaniem
Komisji Konkursowej, projektu kampanii reklamowej firmy oraz biznes planu
na działania marketingowe. Oceniany będzie pomysł, innowacyjność, sposób
promocji przedsiębiorstwa, kreatywność.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
Przyznanie nagrody dla zwycięzcy Konkursu, odbędzie się na podstawie danych
podanych w zgłoszeniu konkursowym. W przypadku braku umocowania
pełnomocnika do reprezentowania Uczestnika w Konkursie, zgodnie z punktem §3.3
niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu i przyznanie nagrody innemu Uczestnikowi.
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§6
1. Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu jest nagroda pieniężna w wysokości 5 000,00 PLN
(pięć tysięcy złotych) brutto 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. Odbierając nagrodę Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się w przeciągu roku od dnia
wygrania konkursu przeprowadzić kampanię marketingową. Jeżeli pomimo upływu
tego terminu Zwycięzca Konkursu nie przeprowadzi takiej kampanii marketingowej,
zobowiązany jest do zwrotu całości nagrody wraz z odsetkami karnymi w wysokości
20% nagrody (łącznie 6.000,00zł).
4. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie www.inwestuj.inowroclaw.pl
§7
1. Przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania
Uczestników Konkursu, osób odpowiedzialnych za kontakt z Organizatorem
Konkursu oraz pełnomocników Uczestników Konkursu, 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, które będą przetwarzane w celu realizacji nagrody i przechowywane
przez Organizatorów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów
o rachunkowości i podatkach.
§8
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
3

