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Konkursu na „Najlepszy produkt Podmiotów Ekonomii Społecznej Kujaw i Pomorza”, 
w ramach 12. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem Konkursu na najlepszy produkt podmiotów ekonomii społecznej (PES) Kujaw i 
Pomorza, zwany dalej Konkursem, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS). 
2. Konkurs skierowany jest do PES z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 
3. Konkurs organizowany jest w ramach 12. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, 
zwanego dalej Forum. 
 
II. CEL KONKURSU 
 
Celem Konkursu jest upowszechnianie ekonomii społecznej poprzez zwiększanie widoczności PES 
jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez 
PES na poziomie regionalnym. 
 
III. ZASADY UDZIAŁU 
 
1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty wykonane w całości lub w istotnej jego części przez 
PES, odznaczające się szczególnymi walorami artystycznymi i estetycznymi, niebędące produktami 
spożywczymi przeznaczonymi do natychmiastowego spożycia. 
2. Z udziału w Konkursie wykluczone są produkty, które zwyciężyły w edycji „Najlepszy Produkt PES 
Kujaw i Pomorza” w ramach 10. Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w 2019 r. 
3. PES chcące wziąć udział w Konkursie przesyłają w ustalonym przez Organizatora terminie 
poglądowe zdjęcia przedstawiające produkt wraz z krótkim opisem. 
4. Każdy PES może zgłosić maksimum dwa rodzajowo różne produkty. 
5. Zdjęcia produktów powinny być czytelne tj. dobrej jakości, przedstawiające deklarowany produkt. 
6. Organizator Konkursu zapewnia przestrzeń wystawienniczą, ekspozytory wraz z opisami. 
7. Przybliżona specyfikacja ekspozytorów: wys.: ok. 110 cm, wymiary blatu: fi 80 cm, dopuszczalne 
obciążenie do 7 kg. 
8. W przypadku zgłoszenia produktu o gabarytach uniemożliwiających wykorzystanie standardowych 
ekspozytorów, PES zobowiązany jest podać dokładną specyfikację produktu. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu produktu o gabarytach 
uniemożliwiających jego ekspozycję w foyer na poziomie – 1 Centrum Kulturalno-Kongresowego 
„Jordanki” w Toruniu. 
10. Za aranżację ekspozycji zgłoszonego produktu odpowiada PES. 
 
IV. KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Na podstawie przesłanej dokumentacji Komisja Konkursowa dokonuje wyboru produktów, które 
wezmą udział w wystawie. 
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor ROPS, który pełni funkcję przewodniczącego 
Komisji Konkursowej, członkowie Zespołu ds. promocji i upowszechniania ekonomii społecznej 
Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz pracownicy ROPS (Działu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej i Współpracy Międzynarodowej). 



 

3. Decyzja o wyborze produktu jest decyzją uznaniową. 
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
5. Komisja Konkursowa informuje zainteresowane PES o wynikach wyboru. 
 
V. GŁOSOWANIE I NAGRODA 
 
1. W głosowaniu na najlepszy produkt PES biorą udział zarejestrowani uczestnicy Forum za pomocą 
karty do głosowania, którzy oddaja głos na 1 wybrany produkt/przedmiot. 
2. Organizator dokonuje zliczenia oddanych głosów. 
3. O zwycięstwie decyduje największa liczba otrzymanych głosów. 
4. W przypadku remisu, wybór zwycięzcy odbywa się w drodze losowania. 
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Forum. 
6. Organizator konkursu przewiduje tylko jedną nagrodę. 
7. Forma nagrody zostanie ustalona ze zwycięskim PES i dostosowana do jego aktualnych potrzeb 
(np. udział w zagranicznej wizycie studyjnej organizowanej przez ROPS, szkolenie, promocja 
podmiotu). 
 
 
 
 
 
         


