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Regulamin konkursu

Nagrody „Pro Silesia”
dla przedsiębiorstw
wykazujących się wyjątkowymi działaniami międzysektorowymi w obszarze biznesu, nauki i samorządu
oaz współpracy międzynarodowej
Edycja Pierwsza – 2018 r.
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu Nagrody „Pro Silesia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie
Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” z siedzibą w Katowicach, zwane dalej także „Stowarzyszeniem”.
2. Zasady przyznawania Nagrody „Pro Silesia” określa niniejszy Regulamin konkursu „Pro Silesia”,
zwany dalej „Regulaminem”.
3. Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:
1) Konkursie – oznacza to Konkurs Nagrody „Pro Silesia”,
2) Kandydacie – oznacza to Kandydata w Konkursie Nagrody „Pro Silesia”,
3) Nagrodzie – oznacza to Nagrodę Honorową w Konkursie Nagrody „Pro Silesia”,
4) Biurze Kapituły – oznacza to Biuro Kapituły Konkursu Nagrody „Pro Silesia”, prowadzone
przez Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” z siedzibą w Katowicach,
przy ul. Opolskiej 15.
§2 Cel ustanowienia Nagrody
Nagroda przyznawana jest przedsiębiorstwom, które odniosły sukcesy w swojej działalności we współpracy
z uczelniami i jednostkami samorządowymi oraz umiędzynarodowieniu.
§3 Warunki przyznawania Nagrody
1. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.
2. Kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie lub być proponowani przez członków Stowarzyszenia.
3. Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularza wniosku i przesłania go lub dostarczenia
bezpośrednio w wyznaczonym terminie na adres: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”,
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice.
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§4 Kapituła Konkursu i tryb wyłaniania laureatów Nagrody
1. W skład Kapituły Konkursu, zwanej dalej „Kapitułą”, wchodzą Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
2. Funkcję Przewodniczącego Kapituły Konkursu pełni Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się do pracy w Kapitule zastępców członków
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez danego członka Kapituły. Jeden członek może udzielać
pełnomocnictwa jednej wybranej osobie.
4. Członkowie Kapituły za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
5. Przed rozpoczęciem pracy Kapituły jej członkowie zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności
i bezstronności oraz do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swojej
funkcji.
6. Kapituła obraduje na posiedzeniach, które mają charakter niejawny. Kapituła może również podjąć uchwałę
lub postanowienie w drodze głosowania elektronicznego z tym, że należy je wpisać do protokołu na
najbliższym posiedzeniu Kapituły.
7. Posiedzenia Kapituły zwołuje Biuro Kapituły na polecenie Przewodniczącego Kapituły.
8. Kapituła podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Kapituły podejmowane są zwykłą
większością głosów obecnych członków, w głosowaniu niejawnym, o ile Kapituła jednogłośnie nie ustali
inaczej.
9. Wyciągi z protokołu obrad Kapituły podpisuje Przewodniczący Kapituły.
10. Kapituła pracuje w oparciu o niniejszy Regulamin. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają podjęcia
uchwały przez Kapitułę.
11. Obsługę administracyjno-techniczną Kapituły zapewnia Biuro Kapituły, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 4
Regulaminu.
§5 Przebieg konkursu i forma Nagrody
1. Zgłoszenia konkursowe mogą być dokonywane do dnia 12.10.2018 r.
2. Ogłoszenie laureatów Konkursu i wręczenie Nagrody nastąpi w trakcie Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, odbywającego się dniach 17-19.10.2018.
3. Laureaci Konkursu otrzymują stosowny dyplom oraz statuetkę „Pro Silesia” oraz nagrodę w postaci wyjazdu
studyjno-networkingowego do Brukseli.
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§6 Archiwizacja dokumentacji konkursowej
Dokumentacja w postaci nadesłanych do danej edycji Konkursu wniosków zgłoszeniowych
wraz z załącznikami, przechowywana będzie w Biurze Kapituły przez okres jednego roku licząc od dnia,
w którym odbyło się posiedzenie Kapituły wyłaniające laureatów.
§7 Postanowienia końcowe
1. Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie określa Kapituła w drodze
uchwały.
2. Uczestnicy Konkursu w ramach dostarczanego formularza wniosku wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów,
przyznania nagród oraz promocji Konkursu, a także w celu spełnienia obowiązków dokumentacyjnych,
w tym archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia
Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” (www.prosilesia.pl).

W imieniu Organizatorów,

Prof. Wiesław Banyś
Prezes Kapituły Konkursu

