
REGULAMIN KONKURSU „FIRMA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM” 

 

ROZDZIAŁ I – Cel i założenia Konkursu 

 

§ 1 Charakter i cel Konkursu 

 

Rosnąca rola społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej wykazują chęć 

i potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Wychodząc naprzeciw tym postawom oraz w celu dalszego ich 

popularyzowania jako dobrych praktyk, Żorska Izba Gospodarcza wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach 

i Izbą Żorska Przedsiębiorczość, organizuje Konkurs dla mieszkańców pn. „Firma Przyjazna Mieszkańcom”. 

Celem tych działań jest promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych 

społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i poprawę standardu życia 

mieszkańców oraz firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw.  

 

 

§ 2 Organizator i termin Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „Firma Przyjazna Mieszkańcom”, zwanego w dalszej części Konkursem, jest 

Żorska Izba Gospodarcza przy współudziale Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach oraz Izby Żorska 

Przedsiębiorczość.  

2. Harmonogram Konkursu w danym roku kalendarzowym: 

a) Ogłoszenie Konkursu – do ostatniego dnia lutego  

b) Zgłoszenia firm – od 1 do 31 marca  

c) Ogłoszenie listy firm nominowanych – do 15 kwietnia  

d) Głosowanie – od 16 kwietnia do 18 maja  

e) Wręczenie wyróżnienia laureatowi – do 15 czerwca  

f) Losowanie nagród dla zgłaszających i głosujących – do 14 dni od daty wręczenia wyróżnienia 

laureatowi 

Niniejszy harmonogram nie obowiązuje w roku 2012, kiedy Konkurs jest organizowany po raz pierwszy. 

3. Nagrodzenie wyróżnionej firmy winno mieć uroczystą oprawę. 

 

 

§ 3 Uczestnicy i zasięg Konkursu 

 

1. Osobami zgłaszającymi i głosującymi mogą zostać osoby, które w dniu przystąpienia do Konkursu 

ukończyły 18 lat i zamieszkują na terenie: 

a) Powiatu Miasta Żory, 

b) Powiatu i Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

c) Powiatu mikołowskiego, 

d) Powiatu pszczyńskiego, 

e) Powiatu i Miasta Rybnik. 

2. Firmy zgłaszane do Konkursu muszą posiadać swoje siedziby lub oddziały na terenie: 

a) Powiatu Miasta Żory, 

b) Powiatu i Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

c) Powiatu mikołowskiego, 

d) Powiatu pszczyńskiego, 

e) Powiatu i Miasta Rybnik. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych 

w Żorach i Izby Żorska Przedsiębiorczość oraz członkowie Komisji Konkursowej. 

 

 



§ 4 Ochrona danych osobowych 

 

1. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 

tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, 

a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby zgłaszające lub głosujące 

nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą 

prawa do nagrody. 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie swoich danych (imię 

i nazwisko). 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych Uczestników 

Konkursu spowodowaną z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

6. Administratorem danych osobowych jest Żorska Izba Gospodarcza. Celem zbierania danych jest 

przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Firma Przyjazna Mieszkańcom”. Uczestnicy mają prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

 

ROZDZIAŁ II – Organizacja Konkursu 

 

§ 5 Zgłaszanie firm do Konkursu 

 

1. Zgłoszenia firmy może dokonać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w § 3 pkt 1. 

2. Zgłoszenia firmy można dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym: 

a) w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory) 

b) w biurze Cechu Rzemiosł Różnych (ul. Moniuszki 19/12, 44-240 Żory) 

c) w biurze Izby Żorska Przedsiębiorczość (os. Sikorskiego PU15, 44-240 Żory) 

d) na stronie internetowej www.zorig.zory.pl 

e) na stronie internetowej www.cech.dlawas.pl 

f) w punktach informacyjnych Urzędu Miasta w Żorach (al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory oraz 

Rynek 9, 44-240 Żory). 

3. Formularz zgłoszeniowy zawiera: nazwę zgłaszanej firmy, jej dane kontaktowe oraz imię i nazwisko 

wraz z numerem telefonu lub adresem e-mail osoby zgłaszającej, a także zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem. 

4. Wyłącznie poprawnie wypełnione formularze, zawierające wszystkie niezbędne dane będą przyjmowane 

do Konkursu.  

5. Formularze zgłoszeniowe można składać: 

a) w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory) 

b) w biurze Cechu Rzemiosł Różnych (ul. Moniuszki 19/12, 44-240 Żory) 

c) w biurze Izby Żorska Przedsiębiorczość (os. Sikorskiego PU15, 44-240 Żory) 

d) e-mailem na adres zorig_fpm@wp.pl 

e) faxem na numer 32 / 43 52 729 

f) pocztą na adres: Żorska Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory. 

6. Termin zgłaszania – § 2 pkt 2b. W przypadku wysłania zgłoszenia za pomocą poczty tradycyjnej - 

decyduje data wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych do biura Żorskiej Izby Gospodarczej. 

7. Formularz zgłoszeniowy jest jednocześnie głosem na zgłaszaną firmę. 

8. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną firmę do udziału w Konkursie. 

http://www.zorig.zory.pl/
http://www.cech.dlawas.pl/


9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym. W przypadku uchybień zgłoszenie zostanie anulowane. 

 

 

§ 6 Głosowanie 

 

1. Organizator wystąpi do wszystkich zgłoszonych firm o pisemne wyrażenie zgody na udział w Konkursie. 

Tylko firmy, które wyrażą pisemną zgodę na udział, zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

2. Komisja Konkursowa opublikuje pełną listę zgłoszonych firm, zakwalifikowanych do Konkursu w terminie 

określonym w § 2 pkt 2c. 

3. Lista firm zakwalifikowanych do Konkursu dostępna będzie w tych samych punktach, w których karty do 

głosowania. 

4. Głos na daną firmę może oddać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca kryteria określone w § 3 pkt 1. 

5. Karty do głosowania na firmy dostępne będą w: 

a) w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory) 

b) w biurze Cechu Rzemiosł Różnych (ul. Moniuszki 19/12, 44-240 Żory) 

c) w biurze Izby Żorska Przedsiębiorczość (os. Sikorskiego PU15, 44-240 Żory) 

d) na stronie internetowej www.zorig.zory.pl 

e) na stronie internetowej www.cech.dlawas.pl 

f) punktach informacyjnych Urzędu Miasta w Żorach (al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory oraz 

Rynek 9, 44-240 Żory). 

6. Na karcie do głosowania należy wpisać numer z listy i nazwę wybranej firmy oraz imię i nazwisko wraz 

z numerem telefonu lub adresem e-mail osoby głosującej, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu oraz oświadczyć o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem, poprzez złożenie podpisu. 

7. Wyłącznie poprawnie wypełnione karty do głosowania, zawierające wszystkie niezbędne dane będą 

brane pod uwagę w Konkursie.  

8. Uczestnik głosowania może oddać tylko jeden głos wyłącznie na firmy nominowane, czyli te wskazane 

na liście firm zakwalifikowanych do Konkursu. 

9. Karty do głosowania można składać:  

a) w biurze Żorskiej Izby Gospodarczej (al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory) 

b) w biurze Cechu Rzemiosł Różnych (ul. Moniuszki 19/12, 44-240 Żory) 

c) w biurze Izby Żorska Przedsiębiorczość (os. Sikorskiego PU15, 44-240 Żory) 

d) e-mailem na adres zorig_fpm@wp.pl 

e) faxem na numer 32 / 43 52 729 

f) pocztą na adres: Żorska Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory. 

10. Termin głosowania – § 2 pkt 2d. W przypadku wysłania karty do głosowania za pomocą poczty 

tradycyjnej - decyduje data wpłynięcia do biura Żorskiej Izby Gospodarczej. 

 

 

ROZDZIAŁ III – Prawidłowość przebiegu Konkursu, nagrody 

 

§ 7 Komisja Konkursowa 

 

1. Nad poprawnym przebiegiem Konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa w składzie: 

a) 1 reprezentant Żorskiej Izby Gospodarczej, 

b) 1 reprezentant Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach, 

c) 1 reprezentant Izby Żorska Przedsiębiorczość, 

d) 1 reprezentant Urzędu Miasta Żory, 

e) 1 reprezentant Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Oddział w Żorach. 

2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej będzie reprezentant Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwołuje Przewodniczący. 

http://www.zorig.zory.pl/
http://www.cech.dlawas.pl/


4. Organizator Konkursu, tj. Żorska Izba Gospodarcza, zapewni prawidłowy przebieg prac Komisji 

Konkursowej oraz obsługę prac Posiedzeń Komisji. 

 

 

§ 8 Nagrody w Konkursie 

 

1. Nagrodą dla zwycięskiej firmy będzie używanie tytułu „Firma Przyjazna Mieszkańcom” za dany rok 

kalendarzowy oraz okolicznościowy Grawerton. 

2. Nagroda dla zwycięskiej firmy wręczona zostanie podczas Gali „Dnia Przedsiębiorcy”, w terminie 

określonym w § 2 pkt 2e. 

3. Nagrodami dla osób zgłaszających oraz głosujących będą nagrody rzeczowe bądź usługi. Lista nagród 

dostępna będzie na stronach internetowych www.zorig.zory.pl i www.cech.dlawas.pl nie później niż 

30 kwietnia danego roku kalendarzowego. 

4. Losowania nagród dla osób zgłaszających oraz głosujących, o których mowa w § 7 pkt 3, dokona 

przedstawiciel firmy, która zwyciężyła w głosowaniu mieszkańców, w terminie określonym w § 2 pkt 2f. 

5. Nad prawidłowością przebiegu losowania nagród, o których mowa w § 7 pkt 4, będzie czuwać 

Organizator wraz z przedstawicielem Kancelarii Prawnej. 

6. Organizator niezwłocznie poinformuje nagrodzonych o miejscu i terminie odbioru nagrody.  

7. Lista nagrodzonych dostępna będzie na stronach internetowych www.zorig.zory.pl i www.cech.dlawas.pl 

 

 

ROZDZIAŁ IV – Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

 

1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanego tytułu w przypadku uzyskania 

udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzony podmiot działań niezgodnych 

z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadomym podaniu do informacji publicznej danych 

nieprawdziwych. 

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.zorig.zory.pl i www.cech.dlawas.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu po zakończeniu każdej edycji. Zmieniony 

Regulamin będzie dostępny dla Uczestników głosowania u Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.zorig.zory.pl i www.cech.dlawas.pl 

4. Ostateczne interpretacje niniejszego Regulaminu przysługują Organizatorowi. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia skróconego opisu zasad przeprowadzenia Konkursu 

na materiałach reklamowo-promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter 

jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące 

przepisy prawa. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2012 r.  
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