REGULAMIN KONKURSU
„RZEMIEŚLNIK ROKU”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs pod nazwą
„Rzemieślnik Roku” przeprowadzany we wszystkich organizacjach członkowskich
zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
§2
1. Organizatorem Konkursu „Rzemieślnik Roku” jest Kujawsko-Pomorska Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Piotrowskiego
11, 85-098 Bydgoszcz.
2. Kapitułę Konkursu powołuje i odwołuje Zarząd Izby.
II. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
§3
Konkurs ma charakter zamknięty. Uczestniczyć w nim mogą rzemieślnicy będący
członkami
organizacji
zrzeszonych
w
Kujawsko-Pomorskiej
Izbie
Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
O miano zwycięzcy można ubiegać się w dwóch kategoriach:
•
•

Rzemieślnik Roku – jako prowadzący działalność gospodarczą we własnym
imieniu na własny rachunek z udziałem pracy własnej przy zachowaniu
wielopokoleniowej tradycji (zatrudniający poniżej 20 pracowników).
Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku – buduje swoją pozycję rynkową w
oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczą zarówno
w życiu gospodarczym jak i społecznym regionu (zatrudniający powyżej 20
pracowników).

Organizacje członkowskie same dokonują wyboru kandydata do konkursu spośród
zrzeszonych członków.
III. KRYTERIA OCENY
§4
1. Za główne cel przyświecający idei wyboru „Rzemieślnika Roku” organizator
przyjmuje rozwój i promocję rzemiosła w województwie kujawsko-pomorskim.
2. Cel konkursu organizator zamierza osiągnąć poprzez wybór i promocję
rzemieślników, którzy w swojej działalności, w danym roku konkursowym m.in.:
• odnotowali najdynamiczniejszy rozwój skutkujący wzrostem przychodów ze
sprzedaży oraz wzrostem liczby zatrudnienia,
• wdrożyli nowoczesne lub proekologiczne rozwiązania technologiczne,
• zdobyli certyfikaty lub specjalne wyróżnienia w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej,
• dbali o zachowanie wielowiekowej tradycji rzemieślniczej opartej o cechy:
uczciwości, rzetelności i wysokiej jakości wykonywanej pracy,
• aktywnie uczestniczyli w działalności struktur organizacyjnych rzemiosła i godnie
reprezentowali nasze środowisko na zewnątrz,
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•
•

wyróżnili się na niwie pedagogicznej, jako doskonali nauczyciele zawodu godnie
i troskliwie podtrzymując ciągłość tradycji rzemiosła polskiego,
uzyskali inne znaczące sukcesy i wyróżnienia.
IV. WARUNKI KONKURSU
I NAGRODY
§5

Organizator ustanawia następujący tryb przeprowadzenia konkursu „Rzemieślnik Roku”:
1. Konkurs organizowany będzie w trybie corocznym. Ogłoszenie konkursu nastąpi w
ostatnim kwartale danego roku kalendarzowego.
2. Kandydatury będą zgłaszane wyłącznie przez organizacje rzemieślnicze
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 roku następnego po
ogłoszeniu konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będą listownie lub pocztą
elektroniczną na wskazany adres.
Wszystkie zgłoszenia dokonane po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Każdej organizacji przysługiwać będzie prawo zgłoszenia tylko 1 kandydatury
w każdej kategorii.
4. Zgłoszenie następować będzie poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego
przez instytucję zgłaszającą. Integralną częścią formularza są załączniki.
5. Ocena zgłoszonych kandydatur będzie przebiegać dwuetapowo:
•
•

I etap – analiza nadesłanych wniosków poprzez ocenę formalną i merytoryczną
(załącznik nr 1) oraz wybór przez Kapitułę Konkursu firm wyłonionych do dalszego
II etapu oceny.
II
etap
–
wizytacje
członków
Kapituły
Konkursu
wraz
z
przedstawicielem/przedstawicielami organizacji zrzeszonych np. kierownik i
starszy Cechu w wyłonionych do dalszej oceny siedzibach firm.

Ostateczny wybór zwycięzcy konkursu, któremu nadany zostanie tytuł Rzemieślnik Roku
i Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do
30 kwietnia 2019 r. tj. następnego roku po ogłoszeniu konkursu.
6. O miejscu i czasie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz o formie
przyznanych nagród i wyróżnień decyduje organizator konkursu.
7. Przyznanie nagrody nastąpi podczas uroczystej Gali lub połączone będzie z innym
organizowanym przez Izbę uroczystym spotkaniem. Zaproszenie na uroczyste
wręczenie nagrody otrzymają uczestnicy konkursu, przedstawiciele organizacji
członkowskich, władz miasta i media.
8. Nagroda Główna oraz ewentualne wyróżnienia będą wręczane przez Prezesa
Kujawsko- Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
§6
Rzemieślnik, którzy uzyskał tytuł „Rzemieślnika Roku” i „Rzemieślnik – Przedsiębiorca
Roku” ma prawo wykorzystać go w prowadzonych akcjach promocyjnych i reklamowych.
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