REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Spółdzielni Mieszkaniowych
im. dr. Ryszarda Jajszczyka
organizowanego przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka.
2. Organizatorem Konkursu jest Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zwany dalej
„Związkiem”.
3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest adresowany do spółdzielni mieszkaniowych zrzeszonych w Związku lub posiadających
umowę o współpracy.
5. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie organizowany przez Związek corocznie.

§2
Cele i zasady Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu są osiągnięcia spółdzielni mieszkaniowych, ich działalność na rzecz członków
spółdzielni i ich rodzin oraz społeczności lokalnych w których funkcjonują.
2. Konkurs ma na celu pokazanie i zaprezentowanie tych spółdzielni mieszkaniowych, które w sposób
istotny i pozytywny wyróżniają się w swojej działalności prowadzonej na rzecz członków spółdzielni.
Zadaniem konkursu jest wyłonienie i wskazanie obszarów działania spółdzielni mieszkaniowych godnych
naśladowania i propagowania, popularyzację ich osiągnięć jako liczących się uczestników życia
społeczno-gospodarczego oraz istotnych podmiotów prowadzących różnorodną działalność na rzecz
środowiska lokalnego, w którym funkcjonują.

§3
Uczestnicy Konkursu
1.
2.








Do Konkursu może przystąpić każda spółdzielnia mieszkaniowa, o której mowa w § 1 ust. 4 prowadząca
swoją działalność na terenie Polski, zwana dalej „Uczestnikiem”.
Nagrody mogą być przyznawane w kilku kategoriach:
Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania - ład korporacyjny;
Działalność społeczno-kulturalna na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin;
Podniesienie standardu zamieszkiwania członków spółdzielni. Działania mające na celu oszczędność
energii i obniżenie kosztów utrzymania zasobów, poprawa estetyki zasobów;
Transparentność i otwartość działania – system informacji dla członków spółdzielni;
Innowacyjność wdrożonych technologii;
Działalność na rzecz społeczności lokalnych;
Całokształt działania spółdzielni. W tej kategorii ocena spółdzielni dokonywana będzie z uwzględnieniem
osiągnięć we wszystkich wymienionych kategoriach konkursowych.

§4
Zgłoszenia do Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres Związku wypełnionej Karty Uczestnictwa stanowiącej
załącznik do niniejszego Regulaminu i wniesienie opłaty rejestracyjnej. Wypełnioną kartę oraz
potwierdzenie wniesienia ww. opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł należy przesłać na adres Związku
do dnia 15.09.2017r.
2. Spółdzielnie nominowane przez Kapitułę wnoszą opłatę konkursową w następujących wysokościach:
 Spółdzielnie zrzeszające do 500 członów
1.000 zł netto;
 Spółdzielnie zrzeszające od 501 - 1500 członków
1.500 zł netto;
 Spółdzielnie zrzeszające od 1501 - 3000 członków
2.000 zł netto;
 Spółdzielnie zrzeszające powyżej 3000 członków
3.000 zł netto;
Wniesienie opłaty konkursowej zostanie potwierdzone przez Związek fakturą VAT wystawioną w ciągu
7 dni od daty wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Związku.

3. Wniesiona opłata konkursowa pokrywa koszty organizacji Konkursu, krótkiej prezentacji uczestników w
wydawnictwach Związku /Mieszkalnictwo, Informacje i Komunikaty/, a także przyznanych statuetek.

§5
Korzyści wynikające z uczestnictwa
1. Spółdzielnie wyróżnione w ramach wniesionej opłaty otrzymają możliwość ponownej prezentacji swojej
jednostki /w wydawnictwach Związku/, co z kolei będzie skutkowało rozpropagowaniem prowadzonej
przez nie działalności wśród członków spółdzielni oraz społeczności w których funkcjonują, a także w
całym środowisku spółdzielczym. Prezentacje spółdzielni mieszkaniowych będą obejmowały jeden
artykuł w każdym z ww. tytułów wydawniczych o rozmiarach arkusza A4.
2. Spółdzielnie wyróżnione otrzymają dyplom oraz statuetkę potwierdzającą niepowtarzalność
prowadzonych przez nich działań.

§6
Wyłanianie laureatów
1. Laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach wyłoni Kapituła powołana uchwałą Zarządu Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w składzie 7 osób, w tym 2 członków Rady Nadzorczej
Związku.
2. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy handlowej Uczestników
i Związku.
3. Zadaniem Kapituły jest wyłonienie spółdzielni wyróżniających się w danej kategorii konkursowej.
4. W każdej kategorii kapituła ma prawo przyznać kilka równorzędnych tytułów i nagród. Kapituła ma także
prawo nie przyznać żadnej nagrody w danej kategorii.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do dnia 30 listopada 2017r.

§7
Postanowienia końcowe
1. Decyzje Kapituły są ostateczne.
2. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika
jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Organizator ma obowiązek
zawiadomienia Uczestników o dokonanych zmianach w terminie 14 dni od dnia zmiany Regulaminu, przy
czym Regulamin nie może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu.

