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Preambuła 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na Najlepszy Podmiot Ekonomii 
Społecznej, zwanego dalej „Konkursem”. 

I. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja- Ty -My”, zwane dalej 
„Organizatorem”. 

II. Uczestnicy Konkursu 
1. Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty ekonomii społecznej działające w obrębie 

województwa łódzkiego. 
2. Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty, które są zarejestrowane od co najmniej 6 miesięcy. 

 

III. Zgłoszenia do udziału w Konkursie 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

internetowej oraz w biurze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne “Ja- Ty -My”, w terminie 
wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. 

2. Formularz wraz z załącznikami jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny 
merytorycznej aplikacji. 

3. Formularz należy wypełnić w języku polskim. 
4. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu formularze zgłoszeniowe wypełnione 

niezgodnie z regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające 
dane nieprawdziwe. 

 

IV. Nominacja do udziału w Konkursie 
1. Do udziału w Konkursie można nominować podmioty wymienione w Rozdziale II niniejszego 

Regulaminu. 
2. Nominacje mogą zgłosić osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje gospodarcze, jednostki 

organizacyjne (także samorządowe), opiekunowei przedsiębiorstw społecznych zatrudnieni w 
OWES oraz wszelkie inne podmioty działające zgodnie z polskim prawem. 

3. Aby nominować podmiot do udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  w 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. 

4. Formularz jest ostatecznym wnioskiem i podstawą do dokonania oceny merytorycznej aplikacji. 
5. Formularz należy wypełnić w języku polskim. 
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6. Organizator może pozostawić bez dalszego biegu formularze zgłoszeniowe wypełnione 
niezgodnie z regulaminem, nieprawidłowo, niekompletnie, wysłane po terminie lub zawierające 
dane nieprawdziwe. 

 

V. Przyjęcie zgłoszenia/nominacji 

W momencie przesłanie do Organizatora Konkursu kompletnego i zgodnego z Regulaminem 
formularza zgłoszeniowego podmiot zgłaszający się/nominowany otrzymuje status Uczestnika 
Konkursu. 

VI. Ocena formalna 
1. Oceny formalnej dokonuje Organizator Konkursu. 
2. Formularze, które przejdą pozytywnie etap oceny formalnej, zostaną przekazane ekspertom 

Konkursu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo preselekcji formularzy zgłoszeniowych przed przekazaniem 

ich ekspertom, w przypadku dużej liczby zgłoszeń/nominacji. 

 

VII. I etap oceny merytorycznej 
1. Oceny merytorycznej Uczestników Konkursu dokonają eksperci społeczni i ekonomiczni, 

przedstawiciele środowisk organizacji społecznych i biznesu, którzy legitymują się odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ekonomii społecznej, powoływani przez Organizatora. 

2. Liczba ekspertów w zespole uzależniona jest od liczby zgłoszeń do udziału w Konkursie w 
danym roku. 

3. Ekspert społeczny skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu w celu zebrania dodatkowych 
informacji o Uczestniku Konkursu oraz dokonania na tej podstawie oceny społecznych 
aspektów jego funkcjonowania (jeśli będzie potrzebował dodatkowych informacji 
rozstrzygających). 

4. Eksperci zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac 
zespołu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności. 

 

IX. Wybór Laureatów 
1. Wyboru Laureatów dokona Jury  Konkursu po zapoznaniu się się z formularzami 

zgłoszeniowymi, ocenami ekspertów. Od decyzji Jury Konkursu nie ma odwołania. 
2. Przed posiedzeniem Jury Konkursu jej członkowie: 

● zapoznają się z Regulaminem Konkursu. 
● zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do informacji zdobytych w toku prac Rady 

Konkursu poprzez podpisanie Oświadczenia o poufności i bezstronności.. 
3. Rada Konkursu podejmuje ostateczną decyzję o wyłonieniu laureatów Konkursu. 
4. Członkowie Rady Konkursu głosują osobiście. 
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5. Z obrad Rady Konkursu sporządzany jest protokół zawierający listę przedsiębiorstw, które 
zwyciężyły w Konkursie. 

6. Rada Konkursu podejmie decyzję rozstrzygającą wyniki Konkursu najpóźniej do 31 grudnia 
2020 r. 

 

XIII. Dane osobowe 
1. Formularze zgłoszeniowe są przechowywane przez Organizatora – Stowarzyszenie Wsparcie 

Społeczne “Ja- ty -My”, która jest administratorem danych osobowych zawartych w tych 
dokumentach. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu na zasadach określonych 
w Regulaminie. 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. 
4. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma w każdym momencie prawo dostępu do treści 

danych osobowych oraz ich zmiany i poprawiania. 
5. Formularze zgłoszeniowe przedsiębiorstw społecznych są przekazywane wyłącznie członkom 

zespołu ekspertów i Jury Konkursu w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej i wyłonienia 
Laureatów Konkursu. 

6. Członkowie zespołu ekspertów i Jury Konkursu przed przystąpieniem do oceny formularzy 
zgłoszeniowych i zawartych w nich danych podpisują oświadczenie o poufności i bezstronności. 

 

XIV. Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą 

naruszały praw nabytych Uczestnika Konkursu Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w 
siedzibie Organizatora i opublikowana na stronie internetowej www.wsparciespoleczne.pl 

2. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
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