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§ 1 

Organizatorem Konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie. 
 

§ 2 
Konkurs jest organizowany dla przedsiębiorstw, firm i instytucji z terenu działalności Izby. 
 

§ 3 
Konkurs organizowany jest raz w roku (w IV kwartale roku). 
 

§ 4 
Przedsiębiorstwa/firmy/instytucje zgłaszają wytwarzane przez siebie produkty i świadczone 
usługi charakteryzujące się następującymi cechami: 
 

 Nowoczesną technologią, 
 Wysoką estetyką, 
 Funkcjonalnością i wysoką jakością produktu/usługi, 
 Innowacyjnością, 
 Transferem wiedzy i technologii, 
 Osiągnięciami we współpracy z przedsiębiorcami regionu. 

 
§ 5 

Przedsiębiorstwo/firma/instytucja może zgłosić do Konkursu kilka produktów, lecz wyłącznie 
jako oddzielne propozycje. 
 

§ 6 
Zgłoszenia produktów i usług można lokować w następujących kategoriach: 
 

 E-technologie, e-usługi, 
 Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku, 
 Produkt bądź usługa budowlana, 
 Produkt przemysłowy, 
 Produkt rolno-spożywczy, 
 Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł 

energii, 
 Produkt inny, 
 Usługa. 

 
§ 7 

Warunki udziału w Konkursie: 
 

1. Należy czytelnie wypełnić Kartę Zgłoszenia produktu/usługi wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dołączyć następujące załączniki: 

 
 Krótką charakterystykę produktu/usługi wg cech wymienionych w § 4; 
 Kopie atestów, certyfikatów, świadectw i opinii dotyczących zgłoszonego 

produktu/usługi, (jeśli produkt takie posiada); 
 Zdjęcia produktu lub eksponat produktu, (jeżeli wymiary i jego cechy na to 

pozwalają); 
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 Deklarację możliwości zaprezentowania produktu/usługi przez przedstawiciela 
firmy przed Jury podczas jego obrad w wyznaczonym przez organizatora miejscu 
i czasie.                  

 
2. Należy dokonać wpłaty za udział w Konkursie, która wynosi 1 000,00 złotych brutto za 

każde zgłoszenie, na konto Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Częstochowie: 

 
Numer konta: 
92 2490 0005 0000 4500 6363 9064 
Alior Bank S.A. 
Al. Najświętszej Maryi Panny 10  
42-202 Częstochowa 
 

3. Należy dostarczyć wersję elektroniczną materiałów na płycie CD. 
 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31.10.2013 r. 
 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie przelewu bankowego z opłatą za udział w 
Konkursie. 

 
§ 8 

Dodatkowo uczestnicy Konkursu są zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości 900,00 zł 
brutto na pokrycie kosztów związanych z promocją oraz reklamą produktów i usług 
zgłoszonych do Konkursu.  
 

§ 9 
Zgłoszenie oraz dodatkowe materiały należy składać tylko w języku polskim. 
 

§ 10 
Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 
 

§ 11 
Jury konkursowe wyłoni „JURAJSKI PRODUKT ROKU” na podstawie: 

 
1. Przysłanej Karty Zgłoszenia/Ankiety wraz z dodatkowymi materiałami dotyczącymi 

produktu/usługi; 
2. Oględzin produktu (jeśli to jest możliwe); 
3. Bezpośredniej prezentacji produktu dokonanej przez pracownika firmy przystępującej 

do Konkursu; 
4. Uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji dotyczących produktu/usługi. 

 
§ 12 

1. Do oceny zgłoszeń Konkursowych Organizator powołuje ekspertów; 
2. Do obowiązków ekspertów należy rzetelna ocena zgłoszeń; 
3. Eksperci zobowiązani zostają do zachowania tajemnicy handlowej. 
 

§ 13 
Jury Konkursu przyzna oddzielne nagrody i wyróżnienia w kategoriach określonych w § 6. 
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Jeżeli w wymienionych kategoriach nie będzie produktu spełniającego wymagania Konkursu, 
Jury może odstąpić od nagradzania tej kategorii przesuwając nagrodę/wyróżnianie do innej 
kategorii. 

 
§ 14 

Obrady Jury są tajne. 
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

 
§ 15 

1. Nagrodami w Konkursie będą: Statuetka plus okolicznościowy dyplom oraz 
informacja promocyjna w mediach, w Biuletynie Informacyjnym wydawanym przez 
RIPH, wydawnictwie okolicznościowym oraz na stronie internetowej Izby. Dodatkowo 
zwycięzcy Konkursu w przypadku ubiegania się o godło promocyjne TERAZ POLSKA 
otrzymają rekomendacje i zwolnienie z opłaty rejestracyjnej w Konkursie TERAZ 
POLSKA.  

2. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie w danej kategorii. Wyróżniona firma 
otrzyma grawerton.  

3. Nagrody i wyróżnienia będą wręczane podczas uroczystej Gali Rozdania Nagród 
„Jurajski Produkt Roku”. 

 
§ 16 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do końca roku kalendarzowego podczas Gali Rozdania 
Nagród „Jurajski Produkt Roku”. 
 

§ 17 
Organizator ma obowiązek: 
 

1. Przeprowadzić Konkurs w sposób rzetelny i nie budzący zastrzeżeń 
organizacyjnych; 

2. Dochować tajemnicy handlowej Uczestnika; 
3. Do oceny zgłoszeń powołać niekwestionowanych ekspertów; 
4. Promować Konkurs i Laureatów w ramach Uroczystości Finałowej Konkursu oraz               

w mediach i na imprezach promocyjnych Organizatora. 
 

§ 18 
Laureaci są zobowiązani i uprawnieni do: 
 

1. Posługiwania się Tytułem, Znakiem Promocyjnym, Statuetką oraz Certyfikatem 
Laureata w kontaktach handlowych i wszelkich kampaniach promocyjnych                             
i reklamowych bez ograniczeń czasowych, począwszy od daty uzyskania nagrody 
(przy logo Konkursu powinien być wpisany rok uzyskania nagrody np. „Jurajski 
Produkt Roku” 2012). 

2. Zakres uprawnień obejmuje prawo oznakowania produktu lub jego opakowania oraz 
materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych nagrodzonego produktu 
znakiem Konkursu. 

3. Laureaci są zobowiązani dołożyć wszelkich starań dla zwiększania dobrej renomy                
i sławy Konkursu oraz właściwe wykorzystywać uprawnienia wynikające z Konkursu. 
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§ 19 

Postanowienia dodatkowe: 
 

1. W ramach Konkursu „Jurajski Produkt Roku” Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Częstochowie wprowadza nową kategorię „Najlepszy Samorząd 
Terytorialny Roku”. Jury Konkursu na wniosek Regionalnej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Częstochowie ma prawo przyznać Nagrodę w postaci Statuetki i 
dyplomu okolicznościowego jednostkom samorządu terytorialnego w kategorii 
„Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku”. 

2. Celem przyznania Nagrody w kategorii „Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku” jest 
wyłonienie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z 
przedsiębiorcami z ukierunkowaniem na rozwój gospodarczy północnego subregionu 
województwa śląskiego. 

3. Podmiotem uprawnionym do otrzymania Nagrody w kategorii na „Najlepszy 
Samorząd Terytorialny Roku” jest jednostka samorządu terytorialnego  
z terenu działania Izby tj. powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, 
zawierciańskiego, myszkowskiego oraz Gminy Miasta Częstochowa. 

4. Wyrażenie woli przystąpienia do Konkursu w kategorii „Najlepszy Samorząd 
Terytorialny Roku” polega na wypełnieniu deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 2). 

5. Wyłonienie najlepszej jednostki samorządu terytorialnego dokonane zostanie 
podczas obrad Jury Konkursu w oparciu o przesłaną i wypełnioną ankietę do dnia 
31.10.2013 r. Wzór Ankiety stanowi Załącznik nr 3. 

6. Nagroda w postaci Statuetki zostanie wręczona podczas uroczystej Gali Rozdania 
Nagród Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. 

7. Kryterium Konkursu w odniesieniu jednostek samorządowych stanowić będą: 
a) ulgi inwestycyjne dla lokalnych przedsiębiorców,  
b) ulgi podatkowe dla lokalnych przedsiębiorców, 
c) spotkania z przedsiębiorcami – wymiana doświadczeń, 
d) szkolenia dla przedsiębiorców, 
e) przekaz bieżących informacji dla przedsiębiorców – m.in. postanowień urzędu 

w kwestii funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wysokości podatków 
f) ułatwienia dla przedsiębiorców w uruchamianu działalności gospodarczej, 
g) współpraca z samorządem gospodarczym – realizacja umów i porozumień, 

udział przedstawicieli samorządu terytorialnego w konferencjach i spotkaniach 
organizowanych przez RIPH, 

h) wspieranie lokalnych przedsiębiorców w zakresie stosowania Ustawy 
Zamówień Publicznych i rekomendowania regionalnych firm jako 
podwykonawców, 

i) wysokość środków unijnych zaangażowanych w realizację projektów we 
wspólnych działaniach ze środowiskiem lokalnych przedsiębiorców i 
przedsiębiorców zrzeszonych w RIPH, 

j) przykłady zrealizowanych projektów, zadań z przedsiębiorcami zrzeszonymi w 
Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, 

k) wszelkie inne działania organizowane przez samorząd terytorialny w celu 
pobudzeniu lokalnej aktywności gospodarczej i ożywieniu ducha 
przedsiębiorczości. 

8. Zgłoszenia uczestnictwa są potwierdzane na Deklaracji uczestnictwa Jurajski Produkt 
Roku 2013. 

9. Zgłoszenie jest wolne od opłat o których mowa w §7 i §8 Regulaminu.   
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§ 20 

1. Dodatkowo Jury Konkursu na wniosek RIPH poparty wnioskiem osób 
zainteresowanych  ma prawo przyznać Wyróżnienia osobom fizycznym, instytucjom 
państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym 
i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności 
zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się 
do gospodarczego rozwoju i promocji regionu. 

2. Podmiotami uprawnionymi do występowania o nadanie wyróżnienia są: 
 

a. osoby fizyczne, 
b. instytucje państwowe, 
c. jednostki samorządu terytorialnego, 
d. organizacje społeczne i zawodowe, 
e. inne osoby prawne. 

 
3. Wniosek o nadanie Wyróżnienia powinien zawierać prezentację przebiegu kariery 

zawodowej lub działalności społecznej, wykaz zajmowanych stanowisk lub 
pełnionych funkcji, a także informację o jej osiągnięciach zarówno 
w pracy zawodowej oraz działalności społecznej. 

4. Wniosek o nadanie Wyróżnienia podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną powinien 
zawierać charakterystykę jego działań oraz uzasadnienie wskazujące szczególne 
zasługi i dokonania na rzecz gospodarczego rozwoju i promocji regionu. 

5. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu. 

6. Wyróżnienie w postaci grawertonu zostaje wręczane podczas uroczystej Gali 
Rozdania Nagród Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. 

7. Zgłoszenie do Wyróżnienia osób fizycznych, instytucji państwowych, jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych osób 
prawnych, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie 
realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego rozwoju 
i promocji regionu jest zwolnione z opłat o których mowa w mowa w §7 i §8 
Regulaminu.  

 
 
 
Zarząd RIPH w Częstochowie 

 


