FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do konkursu Nagrody Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej
„KOSTKA SUKCESU” IM. KAZIMIERZA PAZGANA
Organizatorem konkursu Nagrody Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej „Kostka Sukcesu” im. Kazimierza Pazgana (dalej: „Konkurs”) jest
spółka pod firmą KAP Holding sp. z o.o. (KRS 0000081594)(dalej: „Organizator”) we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą (KRS
0000043252)(dalej: „SIG”) oraz spółką Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o., (KRS 0000365297)(dalej: „Wydawnictwo”). W skład Jury Konkursu
wchodzą Organizator, SIG, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis-University (NIP 7341003635), Fundacja Pomyśl o Przyszłości (KRS
0000375058) oraz Wydawnictwo, przez swoich przedstawicieli. Szczegółowe zasady Konkursu określa Regulamin konkursu Nagrody
Gospodarczej Sądeckiej Izby Gospodarczej „KOSTKA SUKCESU” IM. KAZIMIERZA PAZGANA. Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne
dotyczące Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.dts24.pl. Informacje i dokumenty przekazane w Zgłoszeniach i
przez Uczestników wykorzystywane będą wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu i opisanych w Regulaminie. Informacje i dokumenty
niejawne, niedostępne publicznie, oraz stanowiące lub zawierające tajemnice przedsiębiorstwa Uczestnika nie będą ujawniane ani
udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom niż wskazane powyżej i będą wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnik zobowiązany jest wskazać przy dokonywaniu Zgłoszenia, które z przekazywanych informacji i dokumentów mają charakter niejawny,
są niedostępne publicznie, oraz stanowią lub zawierają tajemnice przedsiębiorstwa. Pozostałe informacje i dokumenty będą uznane za jawne,
dostępne publicznie i niestanowiące oraz niezawierające tajemnicy przedsiębiorstwa.
CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA1
1.

2

Dane zgłaszanego Uczestnika :
..............................................................................................................................................................................................................................

2.

Opis zgłaszanego Uczestnika3:
..............................................................................................................................................................................................................................

3.

Dane Zgłaszającego4:
..............................................................................................................................................................................................................................
Zgłaszający oświadcza, że jest5:
 przedsiębiorcą będącym zgłaszanym Uczestnikiem;
 osobą uprawnioną do reprezentacji zgłaszanego Uczestnika;
 przedsiębiorcą wywodzącym się z Sądecczyzny, który poprzez zgłoszenie chce wyróżnić firmę z regionu;
 mieszkańcem regionu Nowego Sącza zamieszkującym stale w regionie Sądecczyzny.

4.

Zgody Zgłaszającego6:
 wyrażam zgodę aby przekazane Organizatorowi informacje w związku ze Zgłoszeniem i Konkursem były wykorzystane przez
Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury w celu oceny Zgłoszeń i Uczestników, wyboru Laureata, opublikowania
wyników Konkursu w szczególności w prasie oraz za pośrednictwem sieci Internet, oraz w celach promocji Konkursu i propagowania
celów Konkursu;
 wyrażam zgodę aby Organizator, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, dokonały
weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w szczególności uzyskiwały dodatkowe informacje w związku z danymi zawartymi w
Zgłoszeniu w szczególności z publicznie dostępnych źródeł oraz danych izb gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców;
 w przypadku przyznania podmiotowi wskazanemu w moim Zgłoszeniu (w tym w części dodatkowej uzupełnianej przez Uczestnika)
tytułu Laureata wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi
powiązane, do nieodpłatnego i niewyłącznego wykorzystania, w tym powielania, modyfikowania i publikowania danych Laureata i
informacji o Laureacie w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocji Konkursu i propagowania celów Konkursu, w
szczególności do publikowania przekazanych lub wykonanych w związku z Konkursem fotografii, nagrań i oświadczeń. Opisane
powyżej upoważnienie uprawnia również, w opisanych powyżej celach, do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i
terytorialnie, korzystania – w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocji Konkursu i propagowania celów Konkursu – z
wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Laureata na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności utrwalania i
zwielokrotniania, w tym wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu

Wypełnia Zgłaszający.
(imię, nazwisko, nazwa, firma, NIP, REGON, KRS, miejsce działalności, adres, adres do korespondencji, adres e-mail).
3
(uzasadnienie zgłoszenia - opis Uczestnika podlega ocenie Jury i powinien opisywać w szczególności innowacyjność firmy, pomysłowość, ciekawy produkt lub usługę, przykłady
przyczyniania się do polepszenia dobrobytu lokalnej społeczności, inspirowania innych do podobnych działań).
4
(imię, nazwisko, firma, NIP, REGON, KRS, adres do korespondencji, adres e-mail).
5
(zaznaczyć właściwe).
6
(zaznaczyć właściwe. Wyrażenie poniższych zgód stanowi warunek konieczny dla skuteczności Zgłoszenia).
1
2

oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechniania w dowolny inny sposób, w tym publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia,
odtwarzanie oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a
także podmioty z nimi powiązane, w tym w sposób zautomatyzowany, w tym z zastosowaniem profilowania, w celach
marketingowych i w związku z Konkursem. Jestem świadomy, że przysługuje mi prawo cofnięcia powyższej zgody, oraz, że jej cofnięcie
nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania moich danych przed cofnięciem zgody a także przetwarzania moich danych na
innych podstawach prawnych. Jestem świadomy, że szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych
zawarte są w udostępnionej mi przez Organizatora informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu ze mną dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy
prawo telekomunikacyjne w związku z Konkursem;
 wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane
w celu kontaktu ze mną poczty elektronicznej w tym na otrzymywanie od wskazanych podmiotów informacji handlowych drogą
elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z
Konkursem.
CZĘŚĆ DODATKOWA7
5.

Sprawozdanie finansowe Uczestnika za ostatni rok lub kopia deklaracji podatkowej za ostatni rok8

6.

Opis działalności Uczestnika9:
..............................................................................................................................................................................................................................

7.

Pomysł Uczestnika na biznes10:
..............................................................................................................................................................................................................................

8.

Innowacje Uczestnika11:
..............................................................................................................................................................................................................................

9.

7

Oświadczenia Uczestnika12:
Uczestnik oświadcza, że:
 prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą (w dowolnej dopuszczalnej przez prawo formie) na terenie Sądecczyzny lub
wywodzącą się z rejonu Sądecczyzny;
 działa nieprzerwanie na rynku lokalnym Sądecczyzny przynajmniej 2 lata;
 prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami;
 nie posiada zaległości w terminowym wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniu w terminie składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatków oraz innych płatności;
 nie posiada zaległości w regulowaniu należności publicznoprawnych, w szczególności podatkowych oraz na ubezpieczenia
społeczne;
 nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, osiąga wysoką rentowność działalności gospodarczej, terminowo reguluje wszelkie swoje
zobowiązania i należności, a także nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne,
likwidacyjne ani inne podobne;
 systematycznie inwestuje w rozwój swojej działalności.

Część dodatkowa musi być wypełniona bezpośrednio przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika. W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez podmiot inny niż
Uczestnik, Uczestnik zostanie poproszony o uzupełnienie części dodatkowej, a uzupełnienie stanowi warunek konieczny dopuszczenia do uczestnictwa w Konkursie.
8
(Kopia sprawozdania finansowego Uczestnika zgodnego z przepisami o rachunkowości, przy czym dotyczy to wyłącznie Uczestników objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań
finansowych, lub kopia deklaracji podatkowych za ostatni rok, przy czym dotyczy to wyłączenie Uczestników, którzy nie są objęci obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych za
dany okres).
9
(opis prowadzonej przez Uczestnika działalności (np. wizja, strategia i potencjał rozwoju firmy oraz konsekwencja i zaangażowanie w realizację zamierzonych celów; budowa silnej
marki w mieście, regionie, jak i poza jego granicami; inwestycje w rozwój firmy oraz w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy; posiadane certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, udział
w targach)).
10
(opis pomysłu Uczestnika na biznes (np. koncepcja i okoliczności powstania firmy; umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy; determinacja w
dążeniu do zapewnienia firmie sukcesu)).
11
(opis stosowania przez Uczestnika nowych technologii i podejmowania działań innowacyjnych (np. podejmowanie twórczych i nowatorskich działań prowadzących do zwiększenia
efektywności działania i konkurencyjności firmy; wprowadzanie na rynek nowych produktów i wdrażanie innowacyjnych technologii; innowacje (autorskie technologie, unikalne
rozwiązania techniczne); tworzenie w firmie kultury sprzyjającej innowacyjności))
12
(zaznaczyć właściwe. złożenie poniższych oświadczeń stanowi warunek konieczny uczestnictwa w Konkursie).

10. Zgody Uczestnika13:
 wyrażam zgodę na używanie wizerunku, logotypu i nazwy firmy oraz informacji o Uczestniku i firmie Uczestnika na potrzeby
Konkursu przez podmioty wchodzące w skład Jury;
 wyrażam zgodę aby przekazane Organizatorowi informacje w związku ze Zgłoszeniem i Konkursem były wykorzystane przez
Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury w celu oceny Zgłoszeń i Uczestników, wyboru Laureata, opublikowania
wyników Konkursu w szczególności w prasie oraz za pośrednictwem sieci Internet, oraz w celach promocji Konkursu i propagowania
celów Konkursu;
 wyrażam zgodę aby Organizator, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, dokonały
weryfikacji danych zawartych w Zgłoszeniu w szczególności uzyskiwały dodatkowe informacje w związku z danymi zawartymi w
Zgłoszeniu w szczególności z publicznie dostępnych źródeł oraz danych izb gospodarczych i innych organizacji przedsiębiorców;
 w przypadku przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata wyrażam zgodę i upoważniam Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące
w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane, do nieodpłatnego i niewyłącznego wykorzystania, w tym powielania,
modyfikowania i publikowania danych Laureata i informacji o Laureacie w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocji
Konkursu i propagowania celów Konkursu, w szczególności do publikowania przekazanych lub wykonanych w związku z Konkursem
fotografii, nagrań i oświadczeń. Opisane powyżej upoważnienie uprawnia również, w opisanych powyżej celach, do wielokrotnego,
nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie, korzystania – w celach związanych z Konkursem oraz w celach promocji Konkursu
i propagowania celów Konkursu – z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Laureata na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczególności utrwalania i zwielokrotniania, w tym wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrotu oryginałem lub egzemplarzami, w tym wprowadzania do
obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechniania w dowolny inny sposób, w tym publicznego wykonywania,
wystawienia, wyświetlenia, odtwarzanie oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a
także podmioty z nimi powiązane, w tym w sposób zautomatyzowany, w tym z zastosowaniem profilowania, w celach
marketingowych i w związku z Konkursem. Jestem świadomy, że przysługuje mi prawo cofnięcia powyższej zgody, oraz, że jej cofnięcie
nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania moich danych przed cofnięciem zgody a także przetwarzania moich danych na
innych podstawach prawnych. Jestem świadomy, że szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych
zawarte są w udostępnionej mi przez Organizatora informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu kontaktu ze mną dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy
prawo telekomunikacyjne w związku z Konkursem;
 wyrażam zgodę na używanie przez Organizatora, SIG i inne podmioty wchodzące w skład Jury, a także podmioty z nimi powiązane
w celu kontaktu ze mną poczty elektronicznej w tym na otrzymywanie od wskazanych podmiotów informacji handlowych drogą
elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku z
Konkursem.

13

(zaznaczyć właściwe. Wyrażenie poniższych zgód stanowi warunek konieczny dla skuteczności Zgłoszenia).

