
 

 

 

Regulamin konkursu na: 

 Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę na Regionalnych 

 Targach Przedsiębiorczości i Edukacji  
 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady konkursu na Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę 

zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Noteci” podczas Regionalnych Targów 

Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach projektu współpracy Centrum Edukacji Lokalnej 

Przedsiębiorczości, o akronimie CEL.  

2. LGD Stowarzyszenie „Dolina Noteci” chce wyróżnić na Regionalnych Targach 

Przedsiębiorczości i Edukacji Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę, który współpracuje z 

lokalnymi jednostkami oświatowymi, w szczególności ze szkołami średnimi i zawodowymi oraz 

jednostkami działającymi na rzecz rynku pacy.   

3. Celem konkursu jest: 

- popularyzacja idei współpracy przedsiębiorstw z lokalnymi jednostkami oświatowymi oraz z 

instytucjami zajmującymi się badaniem rynku pracy; 

- kształtowanie umiejętności zawodowych młodzieży na etapie szkoły średniej lub zawodowej; 

- rozwijanie zainteresowań uczniów i ścisła współpraca przedsiębiorstw ze szkołami 

zawodowymi i średnimi w celu kształcenia przyszłych pracowników. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” ogłosi na stronie internetowej możliwość zgłaszania 

przedsiębiorstw działających dłużej niż 12 miesięcy na lokalnym rynku. Każdy może wysłać 

swoją propozycję na adres email: biuro@dolinanoteci.com.pl  z nagłówkiem „Konkurs na 

Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę” wraz z  udostępnionym formularzem. 

2. Formularz zgłoszeniowy można wysłać pocztą na adres: 

 

Stowarzyszenie „Dolina Noteci” 

Ul. Sienkiewicza 2  

64-800 Chodzież 

Z dopiskiem „Konkurs na Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę” 

 

3. Pracownicy biura Stowarzyszenia „Dolina Noteci” będą przyjmowali każdą ofertę. Biuro  będzie 

odpowiedzialne za sporządzenie listy przedsiębiorstw, poinformowanie zgłoszonego 

przedsiębiorstwa o udziale w konkursie oraz zaopatrzenie komisji wyborczej w wszelkie 

potrzebne informacje i materiały. 

 § 3  

1. Do konkursu na Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę zostanie powołana Główna Komisja 

Wyborcza, w której skład wchodzą członkowie Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.   

2. Członkiem Głównej Komisji Wyborczej nie może być właściciel, przedstawiciel ani pracownik 

przedsiębiorstwa, które zostało zgłoszone do wyborów.   
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§ 4 

1. Punkty zostaną przyznane do każdej zaznaczonej odpowiedzi na formularzu udostępnionym 

na stronie internetowej.  

2. Określając punktację na formularzu zgłoszeniowym pracownicy sugerowali się ideą i celami 

organizowanej imprezy tj. Regionalnych Targów Przedsiębiorczości i Edukacji.  

§ 5 

1. Główna Komisja Wyborcza składać się będzie z trzech osób, które za pomocą przypisanych 

punktów do każdego pytania na formularzu zgłoszeniowym będą oceniać propozycje wysłane 

drogą pocztową lub  email. 

2. Główna Komisja Wyborcza wybierze wśród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza, 

którzy będą odpowiedzialni za zliczanie punktów.  

3. Główna Komisja Wyborcza ma prawo weryfikować podane informacje na formularzu 

zgłoszeniowym, a w przypadku niezgodności informacji ze stanem faktycznym może odrzucić 

część lub całość formularza. 

 

§ 6 

1. Wyniki konkursu na Najskuteczniejszego Przedsiębiorcę będą opublikowane na stronie 

internetowej www.dolinanoteci.com.pl.  

2. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Główną Komisję Konkursową są ostateczne i nie 

podlegają odwołaniu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

6. Wręczenie statuetki i dyplomu dla Najskuteczniejszego Przedsiębiorcy odbędzie się na 

bankiecie zorganizowanym po Regionalnych Targach Przedsiębiorczości i Edukacji.  
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