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Regulamin 

„Perła Mazowsza roku 2015” 
(w powiecie piaseczyńskim) 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia Ogólne 
 

§1 

Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, 

najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz wydarzeń przy aktywnym udziale 

mieszkańców poszczególnych gmin.   

Nadrzędnym celem konkursu jest wywołanie interakcji pomiędzy mieszkańcami, 

organizacjami samorządowymi jak i przedsiębiorcami.  

Niniejszy regulamin określa cel konkursu, zasady organizacji i rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§2 

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem 

prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne. 

 

 

Rozdział II 

Kapituła Konkursu 

 

§3 
Kapituła Konkursu wyłoni spośród nominowanych, zwycięzców Konkursu, przyznając im 

tytuły i dyplomy: 

I. „Perła przedsiębiorczości powiatu piaseczyńskiego 2015'' – przedsiębiorstwa 

II. „Perła przedsiębiorczości 2015” – wybrane przedsiębiorstwo, w drodze głosowania 

przez mieszkańców danej gminy – 6 nominacji 

III.  „Perła Mazowsza” - Wydarzenie, oferta turystyczna roku – wybór mieszkańców 

każdej gminy – 6 nominacji 

Pozostali nominowani otrzymają dyplomy honorowe. 

 

§4 
1. Kapitułę Konkursu stanowią: 

 przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” 

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

 Burmistrz Miasta i Gminy Tarczyn 

 Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

 Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

 Wójt gminy Lesznowola 

 Wójt gminy Prażmów 
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2. W skład Kapituły wchodzi 7 członków 

3. Na pierwszym posiedzeniu Kapituła wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

i Sekretarza. 

4. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący. Obrady Kapituły są 

protokołowane. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów 

uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decydującym 

jest głos Przewodniczącego. 

 

 

 

 

§5 
Biuro i sekretariat konkursu: 

ul. Juliana Stępkowskiego 17 (lok. nr 111) 

05-555 Tarczyn 

tel. 22 727-81-16 

fax 22 715-79-55 

Godziny pracy: 

Pon.-Pt. godz. 8.00-16.00 

e-mail:  lgd@vp.pl 

 

 

Rozdział III 

Warunki udziału w konkursie 

 

§6 
1. W konkursie mogą brać udział: 

 podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje samorządowe, osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu piaseczyńskiego  

 osoby prywatne – będące organizatorem wydarzenia lub oferty turystycznej 

 Podmioty które złożą w terminie w sekretariacie Konkursu wypełnioną ankietę 

 

Rozdział IV 

Przebieg Konkursu 

§7 
Konkurs ,,Perła Mazowsza ” przebiega w następujących etapach: 

1. Ogłoszenie konkursu na łamach gazety „Przegląd Piaseczyński” i w „Radiu 

Mazowsze” uwzględniający: 

a. Opis zasad konkursu  

b. Opis warunków udziału i zasad zgłoszeń 

c. Opis kategorii i nagród 

d. Terminy: 

i. 25-11-2015 - Ogłoszenie konkursu  

ii. 23-12-2015 - Zbieranie zgłoszeń od przedsiębiorców, wypełnionych 

ankiet mieszkańców  

iii. 13-01-2016 – Ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania 

iv. 10-02-2016 – Zakończenie głosowań 

mailto:lgd@vp.pl
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v. 19-02-2016 – Uroczysta Gala 

2. Zbieranie zgłoszeń od przedsiębiorców, wypełnionych ankiet mieszkańców.  

a. Publikacja na łamach Przeglądu Piaseczyńskiego kwestionariusza 

b. Uruchomienie serwisu www z możliwością zgłaszania podmiotów 

c. Ustawienie urn do głosowania w urzędach gmin 

3. Organizator dokonuje oceny wstępnej przedsiębiorstw, wydarzeń i ofert turystycznych 

w oparciu o materiały dostarczone przez mieszkańców oraz posiadaną na ich temat 

wiedzę, tworzy listę rankingową, a następnie nominuje: 

a. Maksymalnie po trzech przedsiębiorców na każdą gminę 

b. Maksymalnie po pięć wydarzeń lub ofert turystycznych na każdą gminę. 

Lista nominowanych będzie obejmowała podmioty, które uzyskały największą 

ilość punktów (dotyczy przedsiębiorstw) lub największą liczbę zgłoszeń i w 

ocenie organizatora zasługują na nominację. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacja 

nominowanych kandydatów: 

a) Organizator Konkursu dokonuje wizytacji nominowanych kandydatów w celu 

zweryfikowania danych zawartych w ankietach konkursowych lub w 

zgłoszeniach. 

5. Ogłoszenie listy nominowanych i poddanie pod głosowanie: 

a. Publikacja na łamach Przeglądu Piaseczyńskiego listy nominowanych oraz kart 

do głosowania 

b. Emisja na antenie Radia Mazowsza listy nominowanych oraz informacji o 

możliwości głosowania 

c. Otwarcie stron www z możliwością głosowania 

d. Ustawienie urn do głosowania w urzędach gmin 

6. Nominacje do nagród: 

a. Kapituła Konkursu na podstawie raportów z wizytacji oraz posiadanej 

dokumentacji dokonuje wyboru wśród firm laureata, którym przyznana 

zostanie główna nagroda „Perła przedsiębiorczości powiatu piaseczyńskiego 

2015''. 

b. Kapituła konkursu na podstawie głosowania wśród mieszkańców oraz 

posiadanej dokumentacji dokonuje wyboru wśród firm laureatów do nagrody 

„Perła przedsiębiorczości 2015” w danej gminie – 6 laureatów 

c. Kapituła konkursu na podstawie głosowania wśród mieszkańców oraz 

posiadanej dokumentacji dokonuje wyboru laureatów do nagrody: „Perła 

Mazowsza” w danej gminie – 6 laureatów. 

 

7. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień ,,Perła Mazowsza'' na Gali „Perła Mazowsza 

2015” 

 

 

Rozdział V 

Termin organizacji konkursu 

 

§8 
I edycja Konkursu będzie zorganizowana w następujący sposób : 

1. Ogłoszenie terminu Konkursu i zaproszenie firm, organizacji samorządowych, 

instytucji i osób prywatnych do udziału. 

2. Powołanie Kapituły Konkursu. 
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3. Przyjmowanie zgłoszeń wraz z ankietą. 

4. Ocena zgłoszonych firm i przedsiębiorców, wydarzeń lub ofert turystycznych przez 

organizatora, ogłoszenie rankingu nominowanych. 

5. Głosowanie mieszkańców nad nominowanymi podmiotami 

6. Analiza ankiet oraz wyników głosowań i wyłonienie zwycięzców w 

poszczególnych kategoriach przez kapitułę konkursu. 

7. Uroczysta Gala „Perła Mazowsza roku 2015''  oraz wręczenie nagród głównych i 

wyróżnień. 

 

 

Rozdział VI 

Kryteria weryfikacyjne 

 

§9 
Kapituła Konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw na podstawie ankiety i dokumentów 

przedstawionych przez uczestników. Oferty turystyczne oraz wydarzenia roku 

analizowane są na podstawie zebranych zgłoszeń od mieszkańców. Dodatkowo 

organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wizytacji w celu potwierdzenia 

zebranych informacji. Poniżej przedstawione zasady punktacji i oceny są brane pod uwagę 

przy przyznawaniu nagród przez Kapitułę konkursu. 

 

§10 

Punktacja 

 
I. „Perła Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2015'' – ocena składa się z dwóch 

elementów: 

a. Ankiety – co stanowi 50% oceny 

 

1. wzrost sprzedaży – 0d 0 do 5 pkt 

2. wzrost zatrudnienia – od 0 do 5 pkt /Za każdego zatrudnionego 1 

pkt, nie więcej jak 5 pkt / 

3. terminowość regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa 

(ZUS, Urząd Skarbowy) – od 0 do 3 pkt 

4. terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów – od 0 

do 5 pkt 

5. postrzeganie produktu (produktów), usług w regionie – od 0 do 5 

pkt 

6. warunki pracy (bezpieczeństwo, możliwość podnoszenia przez 

pracowników kwalifikacji, spory sądowe z pracownikami, warunki 

socjalne) - od 0 do 5 pkt 

7. średnie wynagrodzenie w firmie liczone w stosunku do średniego 

wynagrodzenia w województwie – od 0 do 5 pkt 

8. nakłady inwestycyjne liczone w stosunku do obrotów w ciągu 

dwóch ostatnich lat – od 0 do 10 pkt 

9. certyfikaty jakości, nagrody, wyróżnienia – od 0 do 5 pkt 

10. działalność społeczno- charytatywna (działania na rzecz 

społeczności lokalnej/ – od 0 do 10 pkt 

11. etyka działalności firmy – od 0 do 5 pkt 



 

WSPÓŁORGANIZATORZY                FUNDATOR NAGRÓD         PATRONI 

 

 

12. wygląd zewnętrzny i estetyka obiektów przedsiębiorstwa – od 0 do 

5 pkt 

b. Głosowania mieszkańców – co stanowi 50% oceny. Głosy będą 

przydzielane proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej gminie wg. 

wzoru: 

Liczba punków z głosowania = Liczba oddanych głosów / liczbę 

mieszkańców gminy 

 

II. „Perła przedsiębiorczości 2015” – przedsiębiorstwa zostaną ocenione na postawie 

głosowania mieszkańców zgodnie ze wzorem: 

Liczba punków z głosowania = Liczba oddanych głosów / liczbę 

mieszkańców gminy 

W każdej gminie wyłonione zostanie jedno przedsiębiorstwo z największą ilością 

oddanych głosów i zostanie nominowane przez Kapitułę do nagrody. Wynik 

głosowania stanowi 100% oceny. 

 

III. „Perła Mazowsza” – wydarzenie, oferta turystyczna roku zostaną ocenione na 

postawie głosowania mieszkańców zgodnie ze wzorem: 

Liczba punków z głosowania = Liczba oddanych głosów / liczbę 

mieszkańców gminy 

W każdej gminie wyłonione zostanie jedno Wydarzenie lub oferta turystyczna roku 

z największą ilością oddanych głosów i zostanie nominowana przez Kapitułę do 

nagrody. Wynik głosowania stanowi 100% oceny. 

 

 

Rozdział VII 

Nagrody 

§11 
Na podstawie zebranych ocen z ankiet i głosowań Kapituła konkursu typuje podmioty do 

nagród: 

1. „Perła przedsiębiorczości powiatu piaseczyńskiego 2015'' – nagroda główna od 

„Przeglądu Piaseczyńskiego” pakiet reklamowy o wartości 2000 zł zgodnie z 

aktualnym cennikiem. 

2. „Perła przedsiębiorczości w gminie” – pakiet reklamowy o wartości 500 zł netto 

zgodnie z aktualnym cennikiem – 6 nominowanych  

3. „Perła Mazowsza” - wydarzenie, oferta turystyczna roku 2015 – pakiet reklamowy o 

wartości 400 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem – 6 nominowanych 

 

§12 

Kapituła Konkursu ma prawo przyznania wyróżnień pośród firm laureatów za szczególne 

osiągnięcia w prowadzonej działalności gospodarczej i społecznej. 

 

§13 

Firmy, organizacje, instytucje czy osoby prywatne biorące udział w Konkursie mają prawo 

przez okres jednego roku od chwili wręczenia nagród do wykorzystywania logo Konkursu 

wraz z tytułem. Wzór graficzny logo każdorazowo przekaże nagrodzonym organizator 

Konkursu. 
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Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 
1.Z posiedzenia Kapituły zostanie spisany protokół, który będzie zawierał: 

a) datę i miejsce posiedzenia, 

b) podliczenie punktów dla każdego uczestnika konkursu, 

c) podpisy członków Kapituły oraz protokolanta, 

d) załącznikiem do protokołu posiedzenia będą arkusze ocen wszystkich 

uczestników konkursu, spisane przez członków Kapituły. 

2.Protokół jest do wglądu w biurze konkursu, za wyjątkiem załączników. 

 

§14 

1. Nagroda dyplom i tytuł oraz wyróżnienia będą wręczane uroczyście w obecności 

Kapituły Konkursowej. 

2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku 

powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty 

działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w 

ankiecie konkursowej informacji nieprawdziwych. 

3. Podmioty przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule 

Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny. Wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie. 
 


