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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

„SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK” 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

1. Konkurs „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik” jest organizowany przez Wielkopolską Izbę 
Rzemieślniczą w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 2, zwaną dalej Organizatorem. 
Honorowy patronat nad Konkursem objął Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.   
 

2. Konkurs jest jednym z elementów projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”, 
realizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu w partnerstwie z firmą 
Doradztwo Społeczne i Gospodarcze w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców 
i pracowników firm rzemieślniczych w województwie wielkopolskim poprzez wypracowanie 
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) dla rzemiosła.  

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest wyróżnienie rzemieślników, którzy stosują rozwiązania w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, tj. odgrywają istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, tworzeniu 
nowych standardów relacji między pracodawcą a pracownikiem oraz w obszarze zagadnień 
konsumenckich i środowiskowych. Zgromadzone doświadczenia firm rzemieślniczych pozwolą na 
poznanie praktycznego wymiaru zrównoważonego rozwoju i będą mogły stanowić przykłady dla 
innych przedsiębiorców oraz pomóc im w doskonaleniu działań w zakresie budowy kompleksowej 
strategii rozwoju firmy – łączącej ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty jej 
funkcjonowania.  

  Patronat honorowy 
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§ 3 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być rzemieślnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na 
terenie województwa wielkopolskiego. 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz złożenie 
deklaracji uczestnictwa i wypełnionego formularza w określonym terminie. 

 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceny zgłoszeń dokona Kapituła 
Konkursu powołana przez władze poszczególnych Cechów. W drugim etapie oceny wyróżnionych 
przez Cechy zgłoszeń dokona Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora.  

 

4. Z każdego Cechu mogą wpłynąć do Organizatora Konkursu nie więcej niż trzy kandydatury do 
nagrody. 
 

5. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane przez Cechy rzemieślnicze do dnia 16 maja 2014 r. 
(liczy się data stempla pocztowego). Formularze można przesłać pocztą na adres odpowiedniego 
Cechu z dopiskiem: Konkurs „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik” lub złożyć osobiście w 
biurze Cechu. 
 

6. Dokumentacje konkursowe, zawierające formularze zgłoszeniowe (nie więcej niż trzy) oraz ich 
ocenę merytoryczną i formalną dokonaną przez dany Cech, Cechy mogą przesyłać do Organizatora 
Konkursu do dnia 13 czerwca 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora 
(Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań) z dopiskiem: 
Konkurs „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik” lub składać osobiście w biurze projektu, al. 
Niepodległości 2 w Poznaniu, sekretariat lub pok. 4.  
 

7. Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kolejność składania 
dokumentów aplikacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie potencjalnych Uczestników  
do udziału w Konkursie. 
 

8. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani na wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przesłanych do organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Niepodpisanie takiej zgody wyklucza Uczestnika  
z udziału w Konkursie. 
 

9. Złożone przez Uczestników Konkursu dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 
 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z jakimkolwiek zobowiązaniem finansowym  
ze strony Uczestników. 
 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników. 
Podanie nieprawdziwych danych dyskwalifikuje Uczestnika i skutkuje odebraniem nagrody  
i tytułu.  

 
§ 4 

Harmonogram Konkursu 

 

1. Konkurs zostanie ogłoszony 6 lutego 2014 r.  

2. Termin przyjmowania zgłoszeń przez Cechy rzemieślnicze upływa 16 maja 2014 r. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń przez Organizatora Konkursu upływa 13 czerwca 2014 r. 
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4. Obrady Kapituły Konkursu odbędą się w czerwcu 2014 r. 
 

5. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie statuetek i nadanie tytułu „Społecznie 
Odpowiedzialny Rzemieślnik” odbędzie się podczas Gal, które zostaną zorganizowane w Kaliszu, 
Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. 
 

6. O miejscu i terminie wręczenia nagród Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni przez 
Organizatora e-mailem i telefonicznie.  

 

§ 5 

Kapituła Konkursu i finalna ocena zgłoszeń  

 

1. Finalna ocena nadesłanych zgłoszeń dokonywana będzie przez Kapitułę Konkursu powołaną przez 
Organizatora. W skład Kapituły Konkursu wejdą przedstawiciele partnerów merytorycznych, 
organizacji rzemieślniczych, jednostek samorządu terytorialnego, szkół, organizacji pracodawców, 
instytucji rynku pracy, regionalnych organizacji pozarządowych oraz biznesu. 
 

2. Przy ocenie prac pod uwagę zostanie wzięty opis działań podejmowanych na rzecz wdrażania 
założeń idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Istnieje możliwość dołączenia do formularza 
zgłoszeniowego kopii zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów, które mogą 
pomóc Kapitule Konkursu lepiej ocenić zgłoszoną kandydaturę. 
 

3. Laureaci Konkursu „Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik” otrzymają okolicznościowe statuetki 
oraz uzyskają   prawo do posługiwania się tytułem dla celów marke ngowych przez okres jednego 
roku. 
 

4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora. 
 

2. Organizator i członkowie Kapituły Konkursu zostaną zobowiązani do zachowania poufności 
informacji dotyczących pomysłów biznesowych Uczestników. 
 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Organizatora oraz na stronie internetowej projektu 
www.spolecznerzemioslo.pl. 
 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 
 

5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych  
i wytycznych dotyczących Poddziałania 8.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

6. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  
 

Opublikowano w dniu 6 lutego 2014 r.  

 

Zatwierdzono: 

 

Bogumiła Frąckowiak                                                                                       Tomasz Wika 
Kierownik projektu                                                                                           Dyrektor WIR   

http://www.spolecznerzemioslo.pl/

