Regulamin Konkursu „Wzorowa Firma”
§1
Cel Konkursu
Podstawowym celem niekomercyjnego konkursu „Wzorowa Firma” jest nagrodzenie
i wielotorowa promocja firm i instytucji oraz zarządzających nimi menadżerów działających
na terenie RP. Nagroda i przyznany tytuł „Wzorowa Firma” to podziękowanie i docenienie
wieloletniego wysiłku całego szeregu osób: od właścicieli, poprzez menadżerów, dyrektorów,
pracowników, aż do konsumentów - dzięki którym większość przedsiębiorstw w Polsce stale
się rozwija, poszerzając swoja ofertę.
Tytuł „Wzorowa Firma” to także godny podkreślenia symbol sukcesu działających
w Polsce przedsiębiorstw, które w wielu wypadkach zmodernizowały park maszynowy
i uzyskały dostęp do najnowszych technologii dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków
finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

§2
Uczestnicy Konkursu
a) W konkursie „Wzorowa Firma” uczestniczyć mogą wszystkie przedsiębiorstwa
(firmy) funkcjonujące na terenie Polski.
b) Wszyscy uczestnicy konkursu bez względu na wielkość, liczbę zatrudnionych
pracowników oraz układ właścicielski, traktowani są przez kapitułę jak równorzędny
partner Programu „Wzorowa Firma” i podlegają ocenie na tych samych zasadach
określonych w dalszej części Regulaminu.
c) Konkurs realizowany jest etapami zgodnie z przynależnością terytorialną firm do
poszczególnych województw (Regionów) Polski. Zgodnie z ustawą „o wprowadzeniu
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa” z dnia 24 lipca 1998
roku - w Polsce funkcjonuje 16 województw.
d) O rozpoczęciu realizacji konkursu w poszczególnych województwach decyduje
Organizator Konkursu.

§3
Zasady zgłoszenia do Konkursu
a) Firmą wytypowaną do uczestnictwa w konkursie „Wzorowa Firma” może zostać
każde przedsiębiorstwo wskazane przez samorządowe organy wojewódzkie,
powiatowe lub gminne oraz przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego z regionu
w którym realizowany jest konkurs.
b) Wytypowanie do uczestnictwa w konkursie jest niezobowiązujące i stanowi jedynie
podstawę dla Organizatora Konkursu do wszczęcia procedury mającej na celu
nagrodzenie wytypowanego przedsiębiorstwa.
c) Firmy mają prawo samodzielnie zgłaszać chęć uczestnictwa w konkursie „Wzorowa
Firma”, kontaktując się z biurem Organizatora Konkursu.

d) Warunkiem niezbędnym do zarejestrowania firmy jako uczestnika konkursu
„Wzorowa Firma” jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do biura Organizatora
Konkursu karty zgłoszeniowej podpisanej przez osobę (osoby) upoważnioną do
reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa.
e) Przekazanie karty zgłoszeniowej może nastąpić
» osobiście – osobie uprawnionej przez Organizatora Konkursu,
» elektronicznie – przesyłając scan karty zgłoszeniowej, na adres e-mailowy
Organizatora Konkursu,
» faxem – wysłanym pod numer wskazany przez Organizatora Konkursu
» listem poleconym – wysłanym na adres biura Organizatora Konkursu.
f) Kartę zgłoszeniową do konkursu „Wzorowa Firma” zainteresowanym
przedsiębiorstwom każdorazowo udostępnia biuro Organizatora Konkursu, po
wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.
g) Termin zgłaszania firm do Konkursu „Wzorowa Firma” każdorazowo ustala
organizator Konkursu i jest on podany w dolnej części Karty Zgłoszeniowej.

§4
Organizator Konkursu
Wyłącznym organizatorem konkursu „Wzorowa Firma” jest przy współudziale Urzędów
Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich oraz Związku Powiatów Polskich –
Wydawnictwo Europa Press Media z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 51 lok. 304.
Tel/fax 41-340-71-10, mobile: 883-000-354 e-mail: biuro@europapressmedia.pl

§5
Ocena uczestników Konkursu
a) Oceny i weryfikacji firm zgłoszonych do konkursu “Wzorowa Firma” dokonuje
Kapituła Konkursu, na podstawie materiałów nadesłanych na adres organizatora
Konkursu.
b) Kapituła Konkursu „Wzorowa Firma” powoływana jest przez Organizatora Konkursu
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim
funkcjonującym na terenie poszczególnych regionów oraz Związkiem Powiatów
Polskich.
c) Skład Kapituły Konkursu stanowią osoby wskazane przez Organizatora Konkursu
oraz instytucje współpracujące a także osoby wskazane przez Media-Patronów
Konkursu.
d) Posiedzenie Kapituły jest niejawne a jej przebieg oraz wyniki głosowania
każdorazowo są protokołowane. Pod protokołem z obrad Kapituły Konkursu
podpisują się wszyscy członkowie Kapituły biorący udział w posiedzeniu.
e) Kapituła Konkursu ma prawo do wprowadzania zmian w kolejności ocen zgłoszonych
firm oraz trybie i zasadach głosowania, które są każdorazowo omawiane na początku
obrad Kapituły.
f) Kapituła ma prawo wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie „Wzorowa Firma”
przedsiębiorstwo, które pomimo prawidłowo przesłanego zgłoszenia, nie zasługują na
przyznanie nagrody (np. aresztowanie właściciela, odwołanie władz spółki,

wprowadzenie zarządu komisarycznego czy publicznie przedstawiane podejrzenia o
popełnianiu przestępstwa przez pracowników lub właściciela). W takich wypadkach
decyzja Kapituły nie podlega odwołaniu i po zakończeniu posiedzenia - wysyłana jest
na piśmie do siedziby firmy która została wykluczona z Konkursu.
g) Kapituła Konkursu ma prawo przyznania dodatkowej nagrody „Wzorowa Firma”
przedsiębiorstwu nie zgłoszonemu wcześniej do Konkursu, pod warunkiem
przedstawienia nominacji przez co najmniej jednego członka Kapituły oraz
przytoczeniu argumentów uzasadniających składany wniosek.
h) Kapituła ma prawo przyznać nagrodę „Wzorowy Produkt” zgłoszonemu przez firmę
lub samorząd produktowi, wytwarzanemu w regionie w którym obraduje Kapituła
Konkursu. Wyrób może być z każdej branży przemysłowej.
i) W każdym przypadku o przyznaniu Nagrody „Wzorowa Firma” oraz tytule „Wzorowy
Produkt” decyduje głosowanie przeprowadzone wśród Członków Kapituły.
Za przyznaniem tytułu musi zagłosować większość członków Kapituły Konkursu.

§6
Kategorie oceniane przez Kapitułę
1) Artykuły dziecięce – Tytuł przyznawany dla:
» producentów wózków dziecięcych, fotelików samochodowych, łóżeczek,
czy krzesełek do karmienia
» producentów zabawek, gier planszowych, maskotek i innych
» producentów akcesoriów dla dzieci i niemowląt (w tym smoczki, butelki,
gryzaki, wanienki, nocniki i inne)
2) Budownictwo - Tytuł przyznawany dla:
» developerów
» firm budowlanych (w tym firm budujących drogi)
» spółdzielni mieszkaniowych
» zakładów wytwarzających prefabrykaty dla budownictwa
» producentów wyposażenia budowlanego (w tym armatury, wanien, pryszniców,
brodzików czy toalet)
» producentów farb i wyrobów ceramicznych dla budownictwa
» producentów elementów kamiennych, szklanych i innych do wystroju
wewnętrznego i montażu na zewnątrz budynku
» producentów chemii budowlanej
» producentów drzwi, okien
» producentów systemów bram wjazdowych i drzwi garażowych
» cementowni oraz betoniarni
» producentów urządzeń i osprzętu budowlanego
3) Drogeria i Kosmetyka – Tytuł przyznawany dla:
» producentów kosmetyków do makijażu, pielęgnacji ciała i włosów
» producentów akcesoriów do pielęgnacji ciała i włosów
» producentów chemii gospodarczej codziennego użytku (w tym proszki do prania,
płyny do naczyń, płyny do płukania, płyny do podłogi i inne)
4) Edukacja - Tytuł przyznawany dla:
» uczelni wyższych

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

» szkół niepublicznych
» centrów kształcenia ustawicznego
» firm szkoleniowych
» przedszkoli oraz innych instytucji prowadzących działalność o charakterze
oświatowym
Ekologia - Tytuł przyznawany dla:
» przedsiębiorstw zajmujących się badaniami i usuwaniem zanieczyszczeń oraz
odpadów niebezpiecznych
» oczyszczalni ścieków,
» firm montujących urządzenia redukujące emisję zanieczyszczeń do atmosfery
» zakładów utylizujących odpady w tym wysypisk śmieci
» przedsiębiorstw budujących sieci wodno-kanalizacyjne
Farmacja - Tytuł przyznawany dla:
» producentów lekarstw oraz suplementów diety
» przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją lekarstw i suplementów diety
» aptek (sieci aptek)
Finanse i Ubezpieczenia - Tytuł przyznawany dla:
» banków
» instytucji wspierających finansowo przedsiębiorców
» agencji monetarnych
» biur rachunkowych (konsorcjów biur rachunkowych)
» firm ubezpieczeniowych
Gospodarka Komunalna - Tytuł przyznawany dla:
» spółek i przedsiębiorstw komunalnych różnych specjalizacji
- wodociągi, oczyszczalnie ścieków, firmy sprzątające, zarządzanie
nieruchomościami, wysypiska i spalarnie śmieci itp.
Handel - Tytuł przyznawany dla:
» właścicieli sklepów i marketów
» spółdzielni zajmujących się prowadzeniem usług handlowych
» korporacji handlowych prowadzących działalność na terenie Polski
» hurtowni (sieci hurtowni) prowadzących działalność na terenie Polski
» branżowe salony sprzedaży – meblarskie, budowlane, samochodowe
Kultura - Tytuł przyznawany dla:
» instytucji kultury - bibliotek, muzeów, galerii wystawienniczych
oraz domów kultury
» teatrów
» kin (sieci kin)
» przedsiębiorstw organizujących wydarzenia artystyczne w tym koncerty
» przedsiębiorstw zajmujących się konserwacją zabytków
Usługi – Tytuł przyznawany dla:
» przedsiębiorstw usługowych z zakresu codziennej pielęgnacji (w tym salony
kosmetyczne, salony fryzjerskie)
» agencji ochrony
» firm cateringowych
» przedsiębiorstw sprzątających
» agencji pośrednictwa pracy
» innych przedsiębiorstw usługowych nie ujętych w powyższym spisie

12) Usługi medyczne i Rehabilitacja - Tytuł przyznawany dla:

13)

14)

» szpitali (w tym szpitali specjalistycznych)
» przychodni (przedsiębiorstw - spółek - skupiających kilka przychodni)
» ośrodków medycyny pracy (w tym instytutów specjalistycznych)
» zakładów leczniczych - specjalistycznych - stomatologicznych
» laboratoriów diagnostycznych
» przedsiębiorstw świadczących usługi transportu medycznego
» sanatoriów (przedsiębiorstw świadczących usługi sanatoryjne)
» centrum rehabilitacji
» producentów sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
» producentów materiałów medycznych, optycznych i stomatologicznych
Sport - Tytuł przyznawany dla:
» instytucji lub organizacji nadzorujących i utrzymujących obiekty sportowe (m.in.
Gminne i Miejskie Ośrodki Sportowe, Stowarzyszenia i inne instytucje inwestujące i
budujące nowe obiekty kultury fizycznej )
» klubom sportowym, spółkom akcyjnym, stowarzyszeniom prowadzącym szkolenie
młodzieży
» firmom (stowarzyszeniom) organizującym lokalne (regionalne) turnieje
i rozgrywki ligowe
» producentom sprzętu sportowego w tym producentom odzieży sportowej
» wzorowym sponsorom drużyn seniorskich
Turystyka - Tytuł przyznawany dla:
» hoteli (sieci hoteli) oraz pensjonatów
» gospodarstw agroturystycznych
» właścicieli (dzierżawców) przystani, pól golfowych, stoków narciarskich itp.
» biur podróży oraz innych Touroperatorów.
» moteli oraz Restauracji i Barów (sieci Barów)

15) Telekomunikacja, Informatyka i Nowe Technologie -

16)

17)

Tytuł przyznawany dla:
» przedsiębiorstw projektujących, budujących i konserwujących sieci
telekomunikacyjne
» laboratoriów badawczych
» producentów oprogramowania komputerowego (w tym oprogramowania do
sterowników przemysłowych i urządzeń w systemach telekomunikacji)
» producentów komputerów i podzespołów komputerowych
» producentów światłowodów oraz innych wyrobów z wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć techniki
RTV, Prasa, Internet - Tytuł przyznawany dla:
» producentów sprzętu RTV
» producentów anten i dekoderów
» nadawców radiowych i telewizyjnych
» wydawców prasowych oraz właścicieli portali internetowych
AGD i Wyposażenie wnętrz – Tytuł przyznawany dla:
» producentów dużego sprzętu AGD (w tym lodówki, zmywarki, pralki i inne)
» producentów małego sprzętu AGD (w tym czajniki, miksery, odkurzacze, żelazka)
» producentów i dystrybutorów artykułów codziennego użytku (w tym sztućce,
maty kuchenne, plastikowe szafki łazienkowe, dozowniki na mydło, podajniki na
ręczniki papierowe, mopy i inne)

18) Przemysł chemiczny - Tytuł przyznawany dla:

19)

20)

21)

22)

23)

» petrochemii i zakładów przerabiających paliwa oraz alkohole
» producentów suplementów chemicznych dla przemysłu (kwasy, kleje,
rozpuszczalniki i inne)
» producentów nawozów oraz innych chemicznych dodatków dla rolnictwa
» producentów wyrobów z gumy i kauczuku oraz elementów pochodnych
» producentów mas bitumicznych
» koksowni
Przemysł ciężki - Tytuł przyznawany dla:
» hut metali, hut szkła i innych hut
» zakładów produkujących wyroby ze stali
» odlewni metali i producentów blach walcowanych
» zakładów wytwarzających maszyny produkcyjne dla różnych branż przemysłu
Przemysł drzewny i meblarski - Tytuł przyznawany dla:
» producentów wszystkich rodzajów mebli
» producentów parkietów, podłóg drewnianych, boazerii ściennych
» tartaków oraz zakładów obróbki drewnianej – producentów peletu
» producentów galanterii drewnianej
» producentów płyt pilśniowych wiórowych i innych
» producentów urządzeń do obróbki drewna
Przemysł energetyczny i gazownictwo – Tytuł przyznawany dla:
» producentów energii elektrycznej (w tym właścicieli elektrowni)
» przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej
» przedsiębiorstw zajmujących się produkcją dla energetyki (w tym producentów kabli,
słupów energetycznych, transformatorów i innego osprzętu)
» przedsiębiorstw zajmujących się produkcją osprzętu elektronicznego (w tym
listwy zaciskowe, cyfrowe liczniki energii elektrycznej, uchwyty kablowe,
odgałęźniki i inne)
» przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu
» przedsiębiorstw prowadzących odwierty i eksploatację próbną złóż gazu i ropy
naftowej
» przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i dostawą gazu
» producentów i dystrybutorów ropy naftowej i gazu (w tym rurociągów, pomp,
zaworów, świdrów i inne)
Przemysł kolejowy: Tytuł przyznawany dla:
» producentów lokomotyw
» producentów wagonów
» producentów składów kolejowych do transportu osobowego
» producentów osprzętu do obsługi transportu szynowego
Przemysł lotniczy – Tytuł przyznawany dla:
» producentów samolotów, helikopterów, szybowców oraz innych pojazdów
latających (motolotnie, paralotnie, drony i inne)
» producentów silników i elementów mechanicznych dla pojazdów lotniczych
» producentów elementów konstrukcyjnych oraz podzespołów i części niezbędnych
do powstawania pojazdów lotniczych i ich napędów
» producentów (montaż) instalacji elektrycznych oraz elementów wyposażenia
lotniczego

24)

25)

26)

27)

» producentów oprogramowania oraz elementów elektronicznego wyposażenia
pojazdów lotniczych
» producentów elementów gumowych i elementów z tworzyw sztucznych oraz
elementów tapicerowanych niezbędnych do powstawania pojazdów lotniczych
Przemysł motoryzacyjny – Tytuł przyznawany dla:
» producentów samochodów, ciągników siodłowych, ciężarówek, motocykli, skuterów
i innych pojazdów z napędem mechanicznym
» producentów pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb wewnętrznych
oraz transportu osób (busy, minibusy), a także producentów przyczep i naczep
» producentów silników i elementów mechanicznych dla pojazdów drogowych
» producentów elementów konstrukcyjnych oraz podzespołów i części niezbędnych
do powstawania pojazdów drogowych i ich napędów
» producentów (montaż) instalacji elektrycznych oraz elementów wyposażenia
pojazdów
» producentów oprogramowania oraz elementów elektronicznego wyposażenia
pojazdów drogowych
» producentów elementów gumowych (w tym opon i uszczelek) i elementów
z tworzyw sztucznych oraz elementów tapicerowanych niezbędnych do powstawania
pojazdów drogowych
Przemysł rolniczy – Tytuł przyznawany dla:
» producentów ciągników rolniczych
» producentów maszyn rolniczych do prac polowych
» producentów maszyn rolniczych w tym maszyn specjalistycznych do prac
w szklarniach i ogrodach
» producentów narzędzi do prac polowych i ogrodniczych
» producentów pojemników na sadzonki, doniczek, donic ogrodowych i gazonów
Przemysł spożywczy - Tytuł przyznawany dla:
» producentów napojów – wody mineralne, soki, oranżady inne napoje niealkoholowe
» producentów kaw, herbat i innych używek
» producentów przypraw
» producentów słodyczy
» producentów przetworów z owoców i warzyw
» producentów sosów, majonezów, ketchupów itp.
» spółdzielni mleczarskich oraz producentów jajek
» producentów mięsa i wędlin
» producentów pieczywa, wyrobów cukierniczych
» producentów lodów
» producentów innych wyrobów spożywczych
» producentów alkoholi – w tym browarów oraz producentów i dystrybutorów win
Przemysł stoczniowy - Tytuł przyznawany dla:
» stoczni budujących statki oraz stoczni remontowych
» producentów silników okrętowych (oraz innych napędów wodnych), elementów
mechanicznego wyposażenia statków oraz pozostałych elementów niezbędnych do
ich budowy
» stoczni jachtowych oraz zakładów produkujących łodzie motorowe
» producentów konstrukcji epoksydowych i metalowych oraz lin i takielunku
dla jachtów i okrętów
» producentów masztów oraz żagli jachtowych

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

» producentów elementów gumowych i elementów z tworzyw sztucznych oraz
elementów tapicerowanych niezbędnych do powstawania okrętów i jachtów
Przemysł odzieżowy - Tytuł przyznawany dla:
» producentów odzieży w tym producentów odzieży roboczej
» producentów obuwia
» producentów wyrobów pończoszniczych
» producentów bielizny
» producentów garniturów
» producentów odzieży dziecięcej
Przemysł włókienniczy – Tytuł przyznawany dla:
» producentów oraz dystrybutorów nici, włóczek i tkanin
» producentów firan i zasłon
» producentów pościeli
Przemysł wydobywczy – Tytuł przyznawany dla:
» kopalń węgla kamiennego, węgla brunatnego
» kopalń rudy żelaza, miedzi i innych metali nieżelaznych
» kopalń kruszywa – w tym żwirowni
» zakładów wydobywczych (kopalnie odkrywkowe wapieni, marmurów, dolomitów
i innych)
Przemysł zbrojeniowy – Tytuł przyznawany dla:
» producentów ciężkiego uzbrojenia (w tym czołgi, działa, pojazdy opancerzone,
wyrzutnie i inne)
» producentów różnego typu amunicji
» producentów pistoletów i karabinów
» producentów odzieży specjalnej i wyposażenia dla służb mundurowych
» producentów nowoczesnych rozwiązań w technice wojskowej w tym radary
noktowizory, optyka, oprogramowanie i inne
Rolnictwo i ogrodnictwo - Tytuł przyznawany dla:
» producenci (plantatorzy) owoców i warzyw
» producenci mleka – hodowcy bydła
» producenci zbóż ( w tym także zakłady skupujące zboża)
» producenci kwiatów
» producenci (hodowcy) „młodych krzewów” (szkółki)
» inni producenci związani z rolnictwem
Transport - Tytuł przyznawany dla:
» przedsiębiorstw transportu publicznego (w tym firmy przewozowe transportu
zbiorowego)
» przedsiębiorstw transportu towarowego
» firm spedycyjnych
» linii lotniczych
» przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą związaną z usługami transportowymi

Wzorowy Menadżer
» Tytuł ten Kapituła przyzna w oparciu o analizę osiągnięć w różnych dziedzinach,
doceniając także wieloletni staż oraz nowatorskie podejście do wykonywanych
obowiązków.

Pozostałe branże (nie ujęte wcześniej w regulaminie)

§7
Ogłoszenie wyników
a) Wyniki Konkursu „Wzorowa Firma” oraz „Wzorowy Produkt” podawane są do
publicznej wiadomości po oficjalnym wręczeniu nagród
b) Wręczenie nagród następuje podczas uroczystej „Gali Wzorowych”
przygotowywanej przez Organizatora Konkursu.
c) Termin oraz miejsce uroczystej Gali ustala organizator w porozumieniu
z Kapitułą Konkursu

§8
Nagrody w Konkursie „Wzorowa Firma”
a) Każdy z nagrodzonych przedsiębiorców otrzyma prawo do używania nazwy
„Wzorowa Firma” oraz logotypów konkursu (Godła Promocyjnego) „Wzorowa
Firma” na tablicach informacyjnych, tablicach przed budynkami firmy (biurowce,
hale produkcyjne) oraz na opakowaniach towarów, na folderach reklamowych
i innych materiałach nośnikach promocyjnych wg załączonego wzoru.
(§8 pkt. e ).
b) Logotypy (Godło Promocyjne) oraz nazwa „Wzorowa Firma” są znakiem
zastrzeżonym i podlegają ochronie prawnej podobnie jak prezentowany poniżej
znak „Wzorowy Produkt”.

c) Nagrodzone przedsiębiorstwo ma prawo używania także samego logotypu
znajdującego się w wewnętrznej części tablicy informacyjnej (tzw. „jajka”).
d) Tytuł „Wzorowa Firma” oraz „Wzorowy Produkt” nagrodzone przedsiębiorstwo
może używać przez kolejne 3 lata kalendarzowe. Wyjątek stanowi decyzja
Organizatora, który ma prawo wystawić certyfikat ważny na inny okres.

e) Wzór logotypu (Godła Promocyjnego) „Wzorowa Firma” wygląda następująco:

f) Potwierdzeniem otrzymania tytułu „Wzorowa Firma” jest otrzymanie podczas
uroczystej Gali specjalnie zaprojektowanego certyfikatu z tekstem w dwóch
językach (polskim i angielskim) na którym podany będzie dokładny termin
ważności przyznanego tytułu.
g) Nagrodzona firma otrzyma także podczas uroczystej Gali specjalnie
zaprojektowaną rzeźbę artystyczną„ Wzorowa Firma”, zaprojektowaną
i wykonaną przez pracownię rzeźbiarską Sławomira Micka z Kielc, rzeźba nie
będzie dostępna w sprzedaży komercyjnej.
h) Nagrodzone przedsiębiorstwo otrzyma także prawo do dystrybucji
wyprodukowanego przez Organizatora Konkursu filmu promocyjnego
prezentującego Firmę. Film będzie wyświetlany podczas uroczystej Gali
Wzorowych, gdy wręczane będą nagrody „Wzorowa Firma”
i) Nagrodzona Firma przez okres ważności certyfikatu będzie prezentowana na
stronie www.wzorowafirma.com.pl. Prezentowane na niej będą informacje
o firmie, zdjęcia, filmy oraz szeroki opis oferowanych produktów (usług). Opis
będzie aktualizowany na bieżąco.
j) Nagrodzone przedsiębiorstwo będzie miało także prawo do prezentacji
w wydawanym przez Europa Press Media kwartalniku „Życie Regionów”,
w którym znajdą się opisy wszystkich firm uczestniczących w Projekcie
„Wzorowa Firma”. Aktualności dot. nagrodzonego przedsiębiorstwa znajdą się
także na stronie www.zycie-regionow.pl
k) Przedsiębiorstwo ma prawo przedłużyć ważność przyznanego certyfikatu na
kolejne lata przedstawiając Organizatorowi Konkursu pisemny wniosek na
formularzu przekazanym przez Organizatora Konkursu.

§9
Postanowienia końcowe
a) Firmy mają prawo zgłosić akces uczestnictwa w Konkursie „Wzorowa Firma”
w kilku kategoriach, jednak Kapituła przyzna Tytuł tylko w jednej z nich.
b) Materiały dotyczące Konkursu – nadesłane przez firmy nie podlegają zwrotowi.
c) Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jednakowe prawo skorzystania
z usług reklamowych proponowanych przez organizatora.
d) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim
i jest dostępny na stronie www.wzorowafirma.com.pl

