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do Uchwały nr ………..
REGULAMIN
konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Organizatorem Konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” jest Województwo Łódzkie.
2. Partnerem Głównym Konkursu jest POLSKA PRESS Sp. z o.o.
3. Konkurs jest organizowany na terenie województwa łódzkiego.
4. Konkurs

„Najlepsza

Biogmina

Województwa

Łódzkiego”

jest

uhonorowaniem

gmin,

pracujących

w zgodzie z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), rozwijających lokalny przemysł wykorzystujący zasoby
biomasy, zrównoważonych i harmonijnie wspierających środowisko naturalne oraz stanowiących wzór dla innych
jednostek samorządu terytorialnego.
§2
Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb Konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”.
CZĘŚĆ II
KONKURS „NAJLEPSZA BIOGMINA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”
§3
Wnioski zgłaszane do konkursu oceniane są w trzech kategoriach :
1) Gmina wiejska;
2) Gmina miejsko-wiejska oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców;
3) Nagroda Internautów.
§4
1. Wyniki konkursu Organizator ogłosi podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, która
odbędzie się 24 września 2018 r. oraz na oficjalnej stronie internetowej Województwa Łódzkiego. Podmioty
nominowane powiadamiane będą indywidualnie o przyznanych nominacjach i zaproszone do udziału w gali wieczornej.
2. Laureaci i nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy. Dodatkową nagrodą jest promocja laureatów
przez Partnera Głównego POLSKA PRESS Sp. z o.o.
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CZĘŚĆ III
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§5
1. Gmina, która chce wziąć udział w konkursie przesyła do Organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie
internetowej– http://bioeconomy.lodzkie.pl/.
2. Karta zgłoszenia musi spełnić następujące warunki:
1) być wypełniona zgodnie z instrukcją;
2) zostać przesłana w nieprzekraczalnym terminie, podanym na oficjalnej stronie internetowej;
3) być podpisana przez osobę upoważnioną reprezentującą kandydata.
3. Wybór nominowanych/laureatów, spośród kandydatów zgłoszonych do konkursu w ramach dwóch pierwszych kategorii
gmina wiejska oraz gmina miejsko-wiejska i gmina miejska do 100.000 mieszkańców zostanie dokonany przez Zespół
Oceniający składający się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz POLSKA Press
Sp. z o.o. który wskaże 3 nominowane gminy w w/w kategoriach oraz wyłoni spośród nich laureata.
4. Gminy, które wypełnią zgłoszenia i przystąpią do konkursu mają szansę wzięcia udziału w dodatkowej kategorii
konkursowej: Nagrodzie Internautów.
5. W przypadku kategorii Nagroda Internautów - konkurs przebiega w dwóch etapach:
- etap I- ocena zgłoszeń i nominacja maksymalnie 10 gmin do II etapu (wyboru dokonuje Zespół Oceniający
składający się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz POLSKA Press Sp. z o.o.);
- etap II- wyłonienie laureata przez Internautów. Głosowanie poprzez stronę internetową http://bioeconomy.lodzkie.pl
6. Każda zgłoszona gmina zobowiązuje się do udostępnienia obiektów będących przedmiotem oceny.
CZĘŚĆ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Laureaci konkursu „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego” z lat ubiegłych nie mogą uczestniczyć w kolejnych
edycjach konkursu.
2. Kandydaci, nominowani i laureaci Konkursu nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem
w konkursie.
3. Uczestnicy Konkursu, w tym kandydaci, nominowani i laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.2016.922) przez
Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania dyplomów.
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4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.
5. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Konkursu, z tytułu uczestnictwa w Konkursie, nie przysługują wobec
Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator Konkursu oraz Zespół Oceniający wskazany w § 5 pkt 3 i 5 zobowiązani są do nieujawniania żadnych
informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.
7. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Przedsiębiorczości,
90-002 Łódź, ul. Tuwima 22/26, pokój 440, adres mailowy: izabela.kozlowska@lodzkie.pl
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