
REGULAMIN 

Konkursu o Nagrodę  Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego  

-  Laur im. Rajmunda Rembielińskiego. 

 

PREAMBUŁA 

Konkurs o Nagrodę Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego - Laur im. Rajmunda Rembielińskiego 

(zwaną dalej „Nagrodą”) jest konkursem mającym na celu uhonorowanie podmiotów lub osób, które przyczyniają  

się do rozwoju gospodarki oraz cieszą się uznaniem i autorytetem wśród przedstawicieli środowisk 

gospodarczych.   

CZĘŚĆ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Organizatorami konkursu są Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódzka Izba Przemysłowo  

- Handlowa, Loża Łódzka Business Centre Club, Stowarzyszenie Klub 500 - Łódź oraz Regionalny Związek 

Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość dołączenia 

innych podmiotów do grona organizatorów. Decyzja o rozszerzeniu będzie podejmowana na drodze konsensusu.  

§ 2 

Regulamin Konkursu Nagrody Środowiska Gospodarczego Województwa Łódzkiego określa zasady i tryb 

przyznawania Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych. 

§ 3 

Organizatorzy konkursu posiadają pełne i wyłączne prawa do nazwy Nagrody oraz wszelkiej własności 

intelektualnej w tym praw autorskich i pokrewnych do statuetki.   

 

CZĘŚĆ II 

KATEGORIE NAGRODY GOSPODARCZEJ  

§ 4 

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach : 

1. MŁODA FIRMA 

Nagroda dedykowana dla podmiotów działających na rynku do 5 lat, z terenu województwa łódzkiego – firm 

wyróżniających się wysokimi osiągnięciami na rynku polskim lub międzynarodowym, wdrażających 

innowacje.  



2. FIRMA ROKU 

Nagroda dedykowana dla podmiotów z terenu województwa łódzkiego odznaczających się znakomitymi 

wynikami finansowymi, dużą dynamiką przychodów lub eksportu, wyróżniających się na tle branży  

i stosujących innowacje.  

3. SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM 

Nagroda dedykowana dla jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, stwarzającej 

pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości oraz budowania relacji z podmiotami gospodarczymi.  

4. NAGRODA SPECJALNA 

 Dedykowana dla podmiotów lub osób posiadających szczególne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości  

i gospodarki wolnorynkowej.  

§ 5 

1. Termin i miejsce Gali Finałowej Nagrody zostaną ogłoszone przez Organizatorów nie później niż miesiąc 

przed planowanym wydarzeniem.  

2. Podmioty i osoby nominowane powiadamiane będą indywidualnie o przyznanych nominacjach i zaproszone  

do udziału w wydarzeniu. 

3. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetkę i dyplom. Nominowani otrzymają dyplomy. 

4. Kapituła w szczególnych przypadkach ma prawo do nie przyznania Nagrody dla wybranej kategorii.  

CZĘŚĆ III 

KAPITUŁA PLEBISCYTU 

§ 6 

Kapituła plebiscytu składa się z 10-15 przedstawicieli świata biznesu i życia gospodarczego, w tym:  

1) Przedstawicieli Organizatorów konkursu tj.:  

a) Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.;  

b) Prezesa Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej;  

c) Kanclerza Loży Łódzkiej Business Centre Club; 

d) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 Łódź;  

e) Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Przedsiębiorców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan 

2)  Innych osób zaproszonych przez organizatorów.  

 

 



CZĘŚĆ IV 

ETAPY KONKURSU I SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW 

§ 7 

Konkurs podzielony jest na cztery etapy 

I. Etap - Zgłaszanie kandydatów. 

1) Kategorie MŁODA FIRMA i FIRMA ROKU. 

Kandydatem do Nagrody może być podmiot, który zgłosił chęć udziału bądź został zgłoszony oraz  dostarczył   

wypełnioną ankietę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do siedziby Łódzkiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. przy  ul. Narutowicza 34 w Łodzi lub jej skan na adres e-mail: xxxx 

2) Kategoria SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY.  

Kandydatem do Nagrody może być jednostka samorządowa, który zgłosiła chęć udziału  

lub została zgłoszona do udziału w konkursie przez przedsiębiorców lub organizację gospodarczą oraz  

dostarczyła wypełnioną ankietę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu do siedziby 

Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy  ul. Narutowicza 34 w Łodzi lub jej skan na adres e-mail: xxxx. 

3) Kategoria NAGRODA SPECJALNA. 

Przyznawana przez Kapitułę bezpośrednio i nie podlega procedurze zgłoszeniowej.  

4) Ankiety niekompletne nie będą dopuszczane do dalszych etapów.  

Kandydaci mogą zgłaszać się / być zgłaszani do udziału w konkursie w terminie do dnia …………… 

II. Etap - Ocena zgłoszonych ankiet.  

Każdy członek Kapituły spośród wszystkich zgłoszonych ankiet dla danych kategorii wybiera do 5 kandydatów, 

którzy będą brani pod uwagę przy dalszych etapach. 

III. Etap - Posiedzenie Kapituły. 

Podczas spotkania członkowie Kapituły przedstawiają swoje propozycje kandydatów. Kapituła wybiera 

nominowanych i laureatów w głosowaniu tajnym po przeprowadzeniu dyskusji. Dla każdej kategorii wybierane 

jest do 5 nominowanych podmiotów, spośród których wyłaniany jest laureat. 

IV. Etap - Ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali Finałowej. 

 

 

 

 



CZĘŚĆ V  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

 

1. Kandydaci, nominowani i laureaci Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem 

w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia nagród, w tym działań 

promocyjnych prowadzonych przez Organizatorów. 

2. Administratorem danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Łodzi. 

Uczestnicy konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez 

Administratora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Uczestnicy 

konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w 

ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest 

niezbędne do wzięcia udziału w konkursie 

3. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie przysługują 

wobec Organizatorów jakiekolwiek roszczenia. 

4. Adres do korespondencji: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Departament  Doradztwa  

dla Biznesu i Sektora Publicznego 90-135 Łódź, ul. Narutowicza 34, adres mailowy: kontakt@larr.lodz.pl 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Łódzkiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. www.larr.pl, tj. z dniem …………  
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