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REGULAMIN KONKURSU       

Gdańsk, 22 grudnia 2016 

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Celem nadrzędnym konkursu jest popularyzacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (SOB) wśród 

środowiska kolejowego i współpracującego z instytucjami kolejowymi.   

 

§ 2 ORGANIZATOR  

Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, wpisana do rejestru KRS pod 

numerem 0000240487, REGON 140615871, NIP 113-26-27-765.  

Współorganizatorem jest  ASTE Sp. z o.o., z siedzibą w Kowalach, przy  ul. Magnackiej 25, 80-180 

Gdańsk, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000101007, REGON 191605350, NIP 583-25-52-936.  

 

§ 3 UCZESTNICY  

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie firmy związane z kolejnictwem w Polsce oraz 

Międzynarodowymi Targami Kolejowymi TRAKO 2017 (wystawcy, patroni, organizatorzy, 

odwiedzający, inni), niezależnie od wielkości i obszaru działania. Pod uwagę brane będą tylko działania 

firm na terenie Polski, realizowane na rzecz lub przez mieszkańców Polski.     

 

§ 4 CZAS TRWANIA ORAZ ZASIĘG  

Zgłoszenia można dostarczać od 1 marca do 10 sierpnia 2017 roku. Wręczenie nagrody głównej nastąpi 

na Uroczystej Gali Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017, a innych nagród w miejscu 

podanym do wiadomości w terminie do 20 września 2017 na stronie internetowej konkursu, w tracie 

trwania TRAKO.  

Organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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§ 5 PRZEBIEG KONKURSU  

1. Zgłoszenia  Do konkursu mogą zgłaszać się firmy (spółka prawa handlowego, działalność 

gospodarcza itp.). Zgłoszenie musi zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy 

w dokumentach rejestrowych firmy. Formularz zgłoszenia można otrzymać pobierając ze strony 

www.astespolecznie.pl lub wysyłając chęć udziału w konkursie na adres spolecznie@aste.pl.  

Wypełnione zgłoszenia należy wysyłać e-mailem na adres: spolecznie@aste.pl, faksem: 58 340 69 01 

lub na adres współorganizatora konkursu: ASTE Sp. z o.o., Kowale, ul. Magnacka 25,  80-180 Gdańsk 

najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2017. Zgłoszenia wysłane pocztą, które dotrą powyżej 5 dni od 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie będą rozpatrywane 

2. Dokumenty  Oprócz zgłoszenia, należy dostarczyć wypełniony formularz samooceny (należy go 

pobrać ze strony www.astespolecznie.pl), który zawiera pytania o działalność w zakresie SOB 

(społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz o dane liczbowe. Do formularza trzeba dołączyć inne 

materiały (opisy, zdjęcia, linki, raporty, dyplomy, certyfikaty) opisujące działania z zakresu SOB danej 

firmy. Zespół koordynujący może poprosić o uzupełnienie informacji, zastrzega sobie możliwość 

weryfikacji przedstawionych danych.    

3. Dokumenty powinny obejmować opis działań w okresie od 01 października 2015 roku do 30 lipca 

2017 roku.  

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 września 2017, laureaci zostaną powiadomieni o 

przyznanej nagrodzie mailowo i telefonicznie. Upublicznienie nazw laureatów nastąpi podczas 

Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017.  

5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie www.aste.pl oraz 

www.astespolecznie.pl oraz w wybranych mediach branżowych. 

6. Uczestnicy konkursu zezwalają organizatorowi na użycie niektórych informacji dotyczących działań 

SOB w materiałach prasowych, z wyjątkiem danych szczególnie zastrzeżonych przez uczestnika jako do 

użytku wewnętrznego organizatora.  

 

§ 6 JURY  

1. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora. Członkowie jury to przedstawiciele głównych 

patronów konkursu: merytorycznego, branżowego i medialnego oraz zaproszeni goście.  

2. Zadaniem jury będzie wyłonienie laureatów konkursu. 
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3. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę zawartość formularza samooceny, dodatkowych materiałów, a 

także oryginalność i szerokość podjęcia tematu, oraz różnorodność działań związanych ze społeczną 

odpowiedzialnością biznesu.  

4. Pełny skład jury zostanie podany na stronie www.astespolecznie.pl. 

5. Decyzja jury o przyznaniu Nagrody dla Społecznie Odpowiedzialnej Kolejowej Firmy Roku jest 

ostateczna, nie ma możliwości odwołania się od ostatecznej decyzji.  

 

§ 7 NAGRODY  

Przewiduje się przyznanie jednej nagrody głównej w każdej z kategorii – przedsiębiorstw 

produkcyjnych i usługowych. Możliwe są także wyróżnienia i nagrody specjalne. Jury zastrzega sobie 

prawo do innego podziału nagród. 

  

 § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wysłanie zgłoszenia, czyli przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego regulaminu.  

2. Uczestnicy konkursu, którzy podadzą nieprawdziwe dane zostaną wykluczeni z konkursu. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo przedłużenia konkursu lub jego unieważnienia.  

4. Kontakt do organizatorów: Małgorzata Kwasigroch, tel. 58 340 69 28, Ewa Stelmasiewicz-

Wegnerowska tel. 58 340 69 04, Karolina Hendler-Michalak tel. 665 674 880, e-mail: 

spolecznie@aste.pl.   

5. Prosimy o przesyłanie zarówno zgłoszeń, jak i wszelkich uwag dotyczących konkursu; informacje 

znajdują się także na dedykowanej stronie internetowej www.astespolecznie.pl. 

 

 

 

 


