
Regulamin Euroclear Diversity and Inclusion Award

przyznawanej w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019

§ 1
INFORMACJE WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i  zasady przyznania  Nagrody
Euroclear Diversity and Inclusion Award  (zwanej dalej  Nagrodą),  w związku z przeprowadzeniem
Ogólnopolskiego  Konkursu  na  Najlepsze  Młodzieżowe  Miniprzedsiębiorstwo  PRODUKCIK  2019,
którego szczegółowe zasady określa odrębny regulamin.

2. Nagrodę przyznają: Euroclear Bank SA/NV Oddział w Polsce z siedzibą w 30-644 Krakowie, przy ul.
Puszkarskiej 7/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa-Śródmieścia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sadowego,  pod  nr  KRS:  0000434660;  NIP:  1060003563  oraz   Fundacja  Młodzieżowej
Przedsiębiorczości z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Kieleckiej  1/1,  zarejestrowana  w  rejestrze
stowarzyszeń,  innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000094358
(zwani dalej łącznie „Organizatorami”). 

3. Fundatorem nagrody jest Euroclear Bank SA/NV Oddział w Polsce 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy. 

§ 2
ODBIORCY NAGRODY

1. Nagrodę  może  otrzymać  tylko  jedno  z  20  miniprzedsiębiorstw  zakwalifikowanych  do  finału
Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019. 

§ 3
CELE PRZYZNANIA NAGRODY

Celami przyznania Nagrody są między innymi: 

a) wyłonienie miniprzedsiębiorstwa, które najlepiej realizuje zasady różnorodności i włączającego,
demokratycznego zarządzania,  

b) odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

c) wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Z prac Komisji  sporządzany jest protokół, który przekazuje się Organizatorom. 



3. Ocenie podlegają: 

a) raport miniprzedsiębiorstwa,

b) prezentacja miniprzedsiębiorstwa, 

4. W każdym z kryteriów wskazanych w ust. 5 miniprzedsiębiorstwo może uzyskać maksymalnie
10 punktów. 

5. Ocena Komisji odbywa się na podstawie następujących  kryteriów:

 Praca  zespołowa  –  wspierająca  i  włączająca  (otwarta  komunikacja,  każdy  członek
miniprzedsiębiorstwa jest zaangażowany w sukces zespołu, wszyscy są włączeni w proces
decyzyjny)

 Odpowiedzialność  społeczna  (miniprzedsiębiorstwo  poza  osiąganiem  zysków  realizuje
działania na rzecz lokalnej społeczności),

 Zrównoważony rozwój (wykorzystanie materiałów z recycklingu, zrównoważone metody
produkcji).

6. O przyznaniu Nagrody decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich kategoriach łącznie.

7. W przypadku  uzyskania  równej  liczby  punktów przez  miniprzedsiębiorstwa,  o  przyznaniu
nagrody  decyduje  głosowanie  wśród  członków  Komisji.  Decyzja  zostaje  podjęta  zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

9. Ogłoszenie zwycięzcy,  któremu przyznana została Euroclear Diversity and Inclusion Award
nastąpi wraz z ogłoszeniem wyników Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

2. Uczestnik konkursu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe, które są przetwarzane w
imieniu i na rzecz Organizatorów. 

3. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w  konkursie
i rywalizacji o Nagrodę Euroclear Diversity and Inclusion Award. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych
z  realizacją  i  promocją  konkursu  oraz  Nagrody  za  pomocą  stosownego  oświadczenia.  W
imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie zgodę wyrażają rodzice bądź
opiekunowie prawni. 

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  i  promocji  konkursu  oraz
Nagrody.  Przetwarzanie  danych osobowych  obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska
uczestników  będących  zdobywcami  Nagrody,  wraz  z  podaniem  nazwy  szkoły,  na  stronie
www.junior.org.pl. 



6. Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych i ich
poprawiania.  Można  tego  dokonać  poprzez  wysłanie  oświadczenia  na  adres  e-mail:
karina.machura@junior.org.pl  bądź  listem  poleconym  na  adres:  Fundacja  Młodzieżowej
Przedsiębiorczości ul. Kielecka 1/1 02-504 Warszawa. 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokumentacja dotycząca Nagrody Euroclear Diversity and Inclusion Award jest przechowywana
przez 1 rok w siedzibie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.


