Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.0127.2020
Wójta Gminy Pawłowice
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Regulamin Konkursu
na „Firmę z Tradycjami” w Gminie Pawłowice.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Organizator konkursu: Wójt Gminy Pawłowice;
2. Przedmiot konkursu: wyłonienie Firmy z Tradycjami w Gminie Pawłowice spośród złożonych
zgłoszeń;
3. Cel konkursu: promowanie przedsiębiorczości w gminie;
4. Uprawnieni do udziału w konkursie: firmy działające na terenie Gminy Pawłowice od co najmniej
20 lat
do nadal o charakterze produkcyjnym, usługowym, handlowym.
5. Uprawnieni do składania zgłoszeń:
a. Właściciele zgłaszający własną firmę,
b. Zarząd Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Pawłowicach,
c. Kapituła Konkursu,
d. Wójt Gminy,
e. Komisje stałe Rady Gminy,
f. Rady sołeckie.
Rozdział 2.
Zasady konkursu
§ 2. 1. Dokumenty i oświadczenia, jakie muszą dostarczyć uczestnicy konkursu:
a. formularz zgłoszeniowy wg załącznika nr 1 ;
b. oświadczenie właściciela firmy o wyrażeniu zgody na udział w konkursie wg załącznika nr 2 w przypadku zgłoszeń dokonanych przez podmioty wymienione w § 1 ppkt 5 lit. b-f niniejszego
regulaminu;
c. oświadczenie nr 3 o:
- nie zaleganiu w podatkach do Urzędu Skarbowego
- nie zaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- nie zaleganiu w opłacaniu podatku, opłat do Urzędu Gminy Pawłowice (odpady)
§ 3. 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a. przetwarzanie przez Gminę Pawłowice danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze
zm.);
b. przekazanie materiałów konkursowych do archiwum Urzędu Gminy w Pawłowicach.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Miejsce i termin składania zgłoszeń konkursowych:
a. termin: do 31 grudnia każdego roku;
b. miejsce: Urząd Gminy Pawłowice – Punkt Obsługi Klienta; zgłoszenia można również
przesłać
pocztą.
Na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice. O terminie złożenia
zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
4. Kryterium oceny jest całokształt działalności firmy od początku jej istnienia, w szczególności:
a. opisanie historii prowadzonej Firmy wraz ze związaną z nią tradycją;
b. ciągłość przedmiotu działalności;
c. zwiększenie zatrudnienia;
d. pozyskiwanie nowych partnerów, kontrahentów, rynku zbytu;
e. zwiększenie liczby placówek, oddziałów, ilości gruntu itd.;
f. rola firmy w życiu gospodarczym Gminy i lokalnej społeczności;
g. promocja Gminy.
5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali organizowanej
co roku.

Rozdział 3.
Nagrody

§ 4. 1 Główna nagroda dla laureata konkursu :
- Wykonany ze srebra i pozłacany Medal Wojana;
- Dyplom;
Ponadto :
- W roku otrzymania nagrody firma będzie promowana w gazecie lokalnej „Racje Gminne”,
- informacja o laureacie zostanie umieszczona w materiałach promocyjnych Gminy Pawłowice na
dany
rok
(np. plakaty, banery);
Wszystkie uczestniczące w konkursie firmy otrzymają listy gratulacyjne.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 5. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Gminnych”
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

www.pawlowice.pl,

w „Racjach

§ 6. Regulamin konkursu oraz wymagane formularze będą dostępne w Urzędzie Gminy
w Pawłowicach
ul. Zjednoczenia 60 – Punkt Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.pawlowice.pl.”

