REGULAMIN NAGRODY FENIKS
CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nagroda FENIKSA jest uhonorowaniem osób, organizacji, przedsiębiorstw, które przyczyniają się do
rozwoju branży pogrzebowej i promują pozytywny wizerunek polskiej branży pogrzebowej w kraju i
za granicą.
§2
Regulamin Nagrody Feniksa, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1) Zasady i tryb przyznawania Nagrody,
2) Zasady i tryb powoływania oraz funkcjonowania Kapituły Nagrody.
§3
Znaczenie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
1) Kapituła – Kapituła Nagrody, o której mowa w § 6,
2) Sekretariat – Sekretariat Nagrody, o którym mowa w § 6 ust. 4,
3) Przewodniczący – Przewodniczący Kapituły, o którym mowa w § 6 ust. 5,
4) Nagroda – Nagroda Feniksa, o której mowa w § 1
5) Organizator – Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa i Targi Kielce SA

CZĘŚĆ II
NAGRODA
§4

1. Kandydaci do Nagrody powinni spełniać niżej wymienione kryteria:
Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcy, osobie lub organizacji, instytucji z otoczenia
biznesu, reprezentującej środowisko naukowe, medialne, pozarządowe, która wyróżnia
się swą postawą, zaangażowaniem, aktywnością na rzecz rozwoju polskiej branży
pogrzebowej.
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§5
1. Wyniki konkursu Organizator ogłasza podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym Targom
Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO oraz na oficjalnej stronie internetowej
Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa i Targów Kielce.
2. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom i statuetkę.
CZĘŚĆ III
KAPITUŁA NAGRODY
§6
1. Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa każdorazowo powołuje Kapitułę Nagrody na czas jednej
edycji Nagrody i wyznacza jej Przewodniczącego.
2. Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa w razie potrzeby zmienia skład Kapituły, odwołując lub
powołując poszczególnych Członków lub Przewodniczącego Kapituły. Powołani w tym trybie
Członkowie oraz Przewodniczący Kapituły pełnią swoje funkcje przez okres od dnia powołania do
końca kadencji Kapituły lub odwołania ze składu Kapituły.
3. Siedzibą
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przy

ul.

…….

w Łodzi. Obsługę organizacyjną Kapituły zapewnia Sekretariat Nagrody, o którym mowa
w ust. 4 poniżej.
4. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Sekretariat Nagrody działający w siedzibie
Targów Kielce SA, organizatora Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej
NECROEXPO. Sekretariat, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz odpowiada
za sprawy organizacyjne dotyczące Nagrody.
5. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Kapituły kieruje członek Kapituły upoważniony
przez Przewodniczącego.
7. Kapituła działa na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na
wniosek jednej trzeciej członków Kapituły. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół.
8. W posiedzeniach mogą uczestniczyć jedynie Członkowie Kapituły oraz pracownicy Sekretariatu.
9. W przypadku uzasadnionej nieobecności Członek Kapituły może przekazać Przewodniczącemu
swoją opinię lub głos na piśmie.

CZĘŚĆ IV
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INSTYTUCJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
§7
Wykaz instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

CZĘŚĆ V
TRYB WYŁANIANIA LAUREATÓW
§8
1. Kandydatów do Nagrody zgłaszają instytucje i organizacje wymienione w załączniku nr. 1
2. Instytucje zaproszone do zgłaszania kandydatów do Nagrody w w/w kategoriach przesyłają
wnioski do Organizatora, na właściwym formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, w
nieprzekraczalnym terminie podanym na formularzu.
3. Każda instytucja zaproszona do zgłaszania kandydatów może przedstawić do 3 kandydatów.
4. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią załączniki do Regulaminu.
§9
1. Wyboru nominowanych, spośród kandydatów zgłoszonych w sposób określony w § 8, dokonuje
Kapituła w tajnym głosowaniu, przy czym w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Przewodniczącego

Kapituły.

W

każdej

kategorii

Kapituła

przyznaje

trzy

nominacje.

W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać inną liczbę nominacji.
2. Spośród nominowanych przez Kapitułę, Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa wskazuje Laureata.
3. Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa może przyznać Nagrodę nie więcej niż jednemu podmiotowi
lub odstąpić od jej przyznania, bez podania przyczyny.

CZĘŚĆ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata przez Stowarzyszenie Polska Izba Pogrzebowa przy
okazji Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo. Laureaci nie
mogą ubiegać się ponownie o Nagrodę w tej samej kategorii.
2. Kandydaci, nominowani i laureat Nagrody nie ponoszą jakichkolwiek kosztów związanych
z uczestnictwem w konkursie, a także kosztów związanych z organizacją uroczystości wręczenia
nagród, w tym działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
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3. Uczestnicy konkursu, w tym kandydaci, nominowani i laureaci wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Organizatora w celach przeprowadzenia
konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
4. Adres do korespondencji: Targi Kielce SA ul. Zakładowa 1, 25 - 672 Kielce, tel. (41) 365 12 19,
adres mailowy: necroexpo@targikielce.pl
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia
Polska Izba Pogrzebowa oraz Targów Kielce.
6. Kandydatom, nominowanym, jak też laureatom Nagrody, z tytułu uczestnictwa w konkursie, nie
przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
7. Organizator Konkursu oraz członkowie Kapituły zobowiązani są do nieujawniania żadnych
informacji dotyczących przesłanych wniosków, uczestników i przebiegu Konkursu.
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8. Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody Feniks

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE ZAPROSZONE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Stowarzyszenia i Izby
Redakcje branżowych wydawnictw
Zakłady Pogrzebowe
Firmy działające w branży pogrzebowej,
producenci, dystrybutorzy i oferenci usług
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