Regulamin Plebiscytu
„PRZEDSIĘBIORCA ROKU ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 2018”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” z siedzibą
przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów.
2. Adresatami plebiscytu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie powiatu lubaczowskiego.
3. Plebiscyt rozpoczyna się w dniu 05.02.2019 r. i kończy 20.02.2019 r.

§2
Cele i zadania plebiscytu
1. Celem plebiscytu jest:
• Promocja przedsiębiorczości i aktywności biznesowej na terenie Ziemi Lubaczowskiej
• Pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie
powiatu lubaczowskiego
• Promocja Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu” oraz zachęcenie innych
podmiotów gospodarczych do zrzeszenia się w tej organizacji i działalności na rzecz rozwoju gospodarczego
Ziemi Lubaczowskiej.

§3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie
1. Plebiscyt „PRZEDSIĘBIORCA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 2018” ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla
mikro i małych przedsiębiorstw, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), prowadzących swoją działalność na
terenie powiatu lubaczowskiego. Pracujący w branży wiodącej co najmniej dwa lata.

2. Kandydatury mogą być zgłaszane zarówno przez osoby indywidualne jak i przedsiębiorców w okresie do
04.02.2019. Dopuszcza się samodzielne zgłoszenie swojej kandydatury do plebiscytu przez zainteresowanego
poprzez adres mailowy stowarzyszenia lubaczowskieforumbiznesu@gmail.com
3. Zgłoszenia kandydata przesyłamy elektronicznie na adres: lubaczowskieforumbiznesu@gmail.com
4. Na zgłoszonych przedsiębiorców można głosować za pośrednictwem platformy do głosowania
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem www.bizneslubaczow.pl/plebiscyt. Etap ten odbędzie się
w terminie: 05.02.2019 – 20.02.2019 r. do godz. 15:00.
5. Za poprawne przeprowadzenie głosowania odpowiada firma ATOMSMS.pl

6. Rozstrzygnięcia plebiscytu w dniu 23.02.2019 r., dokona trzyosobowa komisja powołana przez Zarząd
Stowarzyszenia Przedsiębiorców „Lubaczowskie Forum Biznesu”.
7. Zwycięzcą zostanie przedsiębiorca, na którego klienci - konsumenci oddadzą największą liczbę głosów,
biorąc pod uwagę zadowolenie z usług/produktów danego przedsiębiorcy.
8. Ogłoszenie i nagrodzenie zwycięzcy odbędzie się podczas „Gali Przedsiębiorczości” w dniu 23.02.2019r.
9. Nagrodą dla zwycięzcy plebiscytu będzie 3-dniowy pobyt w Zakopanem dla 2 osób (nocleg i wyżywienie)
oraz statuetka PRZEDSIEBIORCA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 2018.
10. Laureat plebiscytu ma także prawo do posługiwania się tytułem PRZEDSIĘBIORCA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ
2018 oraz wykorzystywania tych informacji w swoich materiałach promocyjnych i reklamowych.
11. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość nagrodzenia dodatkowych osób.

§5
Komisja konkursowa
1. Organizator powołuje Komisję konkursową składającą się z 3 osób: Przewodniczący oraz 2 członków.
2. Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu zgodnym z niniejszym Regulaminem.

§6
Postanowienia końcowe
1. Udział w plebiscycie jest dobrowolny.
2. Wszystkie zebrane dane wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby organizacji plebiscytu i działań
promocyjnych stowarzyszenia
3. Uczestnik plebiscytu zapoznał się z polityką prywatności stowarzyszenia i wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania plebiscytu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu plebiscytu.
6. Regulamin plebiscytu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.lfb.com.pl

