REGULAMIN 3 EDYCJI KONKURSU „Dobry Sąsiad”- inicjatywy Rady Osiedla Stare Miasto w
Poznaniu, element działań promujących Kodeks Dobrych Praktyk Starego Miasta
I. Organizatorzy Konkursu:
Organizatorem konkursu jest Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu
II. Cele Konkursu
Dobry sąsiad –to społeczny projekt, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i ludzi
zaangażowanych w budowę dobrosąsiedzkich relacji na Starym Mieście.
1. Rada Osiedla chce wyróżniać tych przedsiębiorców, którzy nie tylko realizują swój
podstawowy cel, jakim jest prowadzenie dobrego biznesu (tym samym płacenie podatków),
ale przede wszystkim postępują uczciwie wobec swojego otoczenia. Warto docenić tych
restauratorów, właścicieli sklepów, warsztatów rzemieślniczych, którzy szanując charakter
dzielnicy postępują zgodnie z zasadami estetyki propagowanymi przez plastyka miejskiego i
zawartych w zasadach projektu Wzorcowy Szyld Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, Parku
Kulturowego w granicach obowiązywania, ale przede wszystkim przestrzegają Kodeksu
Dobrych Praktyk Starego Miasta.
2. Dobry sąsiad to także ludzie: społecznicy, aktywiści, grupy sąsiedzkie i stowarzyszenia, Ci
wszyscy realizujący działania mające na celu poprawę życia na Starym Mieście
3. Organizatorzy przede wszystkim chcą docenić ludzi zaangażowanych w budowę więzi
społecznych i dobrosąsiedzkich relacji, tych których działalność i osiągnięcia mogą stanowić
wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
III. Nagrody i kategorie
1. W Konkursie przyznawane są:
a. certyfikaty „Dobry Sąsiad na Starym Mieście”
b. dyplomy
2. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
a. przedsiębiorca(certyfikat)
b. osoba fizyczna / grupa mieszkańców (dyplom)
IV. Kryteria przyznawania nagród
1. W kategorii przedsiębiorca Certyfikat Dobrego Sąsiada otrzymuje: przedsiębiorca, firma
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą na Starym Mieście lub mający wpływ
na lokalne – staromiejskie otoczenie.
a. Laureat powinien: przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk Starego Miasta, zasad współżycia
społecznego, przepisów prawa pracy, zasad estetyki, działać na rzecz integracji lokalnej
społeczności. Prowadzona przez niego działalność powinna być przyjazna ludziom i
środowisku.

b. Podmioty zgłoszone do kategorii „Przedsiębiorca” powinny przestrzegać przepisów prawa w ciągu ostatnich 5 lat nie były karane sądownie oraz przez organy skarbowe, PIP, PIH,
Sanepid, IOŚ, itp., w przypadku zatrudniania pracowników powinny preferować umowę o
pracę i klauzule społeczne.
c. Certyfikat „Dobrego Sąsiada” w kategorii przedsiębiorców przyznawany jest na okres 1
roku, który może być odnawiany na rok kolejny w przypadku braku sprzeciwu członków
Kapituły Konkursowej.
d. Certyfikat może zostać odebrany w przypadku naruszenia przez laureata zasad konkursu.
2. W kategorii osoba fizyczna / grupa mieszkańców Dyplom – wyróżnienie „Dobry Sąsiad”
przyznawane jest za działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, budowanie
dobrosąsiedzkich relacji oraz poprzez zaangażowanie w dobre zmiany staromiejskiego fyrtla.
Laureat powinien przestrzegać Kodeksu Dobrych Praktyk Starego Miasta
a. Certyfikat „Dobrego Sąsiada” w kategorii człowiek / grupa mieszkańców przyznawany jest
jednorazowo w formie Dyplomu.
Zgłoszenia do konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu Dobry Sąsiad przyjmowane są w formie pisemnej z uzasadnieniem:
przedstawieniem kandydata, jego działań na rzecz lokalnej społeczności, z uwzględnieniem
Kodeksu Dobrych Praktyk Starego Miasta, a w przypadku przedsiębiorców także zasad
Wzorcowego Szyldu Stowarzyszenia Ulepsz Poznań i Parku Kulturowego w graniach
obowiązywania.
2. Prawo przesyłania zgłoszeń mają:
- grupa co najmniej 5 mieszkańców
-s towarzyszenia, instytucje i organizacje działające na Starym Mieście
- radni Osiedla Stare Miasto
Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres Rady Osiedla Stare Miasto w formie pisemnej
ze stosownym opisem, w przypadku grupy mieszkańców z podpisami (imię, nazwisko, adres,
kontakt) e-mail: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl
Dokumentację konkursową należy przesłać w terminie określonym przez Organizatorów za
pośrednictwem poczty bądź osobiście do Rady Osiedla Stare Miasto lub drogą elektroniczną
[dołączając skan podpisów]
VI. Procedura przyznawania i Certyfikatów i Dyplomów
1. Tytuły – certyfikaty Dobrego Sąsiada oraz Dyplomy przyznaje Kapituła Konkursu złożona z
radnych Rady Osiedla Stare Miasto
2. Certyfikat przyznają radni podczas Sesji Rady Osiedla Stare Miasto, w głosowaniu, po
przedstawieniu opisu kandydatów. Zgłoszenia podlegają wstępnej analizie podczas
posiedzenia Zarządu Osiedla

3. Laureaci wybierani są w głosowaniu Kapituły Konkursu zwykłą większością głosów.
4. W kategorii Dobry Sąsiad – przedsiębiorca laureat otrzymuje Certyfikat w formie dyplomu,
oraz wpis do Honorowej Księgi Konkursu
a. laureat otrzymuje prawo do posługiwania się logotypem „Dobry Sąsiad” w prowadzonej
przez siebie działalności, zgodnie z regulaminem konkursu przez okres 1 roku.
5. W kategorii aktywista / grupa mieszkańców laureaci otrzymują dyplomy oraz wpis do Księgi
Honorowej Konkursu.
6. Organizatorzy Konkursu, członkowie Kapituły Konkursu oraz sponsorzy mogą przyznawać
nagrody dodatkowe dla Laureatów
VII. Promocja laureatów konkursu Dobry Sąsiad
1. Organizatorzy Konkursu, tj. Rada Osiedla Stare Miasto będzie promować Laureatów na
specjalnych stronach internetowych, w publikacjach prasowych oraz materiałach
informacyjnych.
2. Laureat otrzymuje prawo posługiwania się godłem – logo konkursu Dobry Sąsiad w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności.
VIII. Kapituła Konkursu
1. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą radni osiedla Stare Miasto
2. Do kompetencji Kapituły Konkursu należy:
a. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i realizacją kolejnych edycji Konkursu w zgodzie z
jego celami i regulaminem,
b. wybór laureatów Konkursu
c. promowanie Konkursu
d. ochrona prawna hasła i znaku Konkursu
3. Organizatorzy zapraszają do udziału w pracach Kapituły Konkursu przedstawicieli lokalnych
organizacji społecznych, branżowych a także przedstawicieli środowiska naukowego.
4. Funkcja Przewodniczącego Kapituły Konkursu pełniona jest przez Przewodniczącego Rady
Osiedla Stare Miasto. Spośród członków Kapituły wybierany jest także Sekretarz
odpowiedzialny za organizacje i przebieg poszczególnych edycji konkursu.
5. Tryb pracy Kapituły Konkursu:
a. wszelkie decyzje Kapituły Konkursu podejmowane są w formie uchwał,
b. uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej
połowy członków składu,
c. w przypadku braku rozstrzygnięcia głos decydujący należy do Przewodniczącego,

d. obrady są protokołowane,
e. głosowanie nad wyborem Laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbywa się w trybie
jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy członków RO / Kapituły
6. Partnerzy
W celu zapewnienia profesjonalnej oceny uczestników Konkursu, Kapituła Konkursu może
zlecić jej przeprowadzenie podmiotowi zewnętrznemu, zwanemu Partnerem Merytorycznym,
którego doświadczenie oraz przedmiot działalności związane są ze świadczeniem usług
doradztwa gospodarczego dla firm oraz dysponującemu wykwalifikowaną kadrą konsultantów
Kapituła Konkurs może także przy ocenie kandydatur współpracować z przedstawicielami
środowiska biznesowego i naukowego korzystając z zewnętrznych ekspertyz i opinii.
VIII. Przebieg Konkursu
1. Konkurs ogłaszany jest w formie Uchwały Rady Osiedla. Uroczysta gala i wręczenie nagród
odbywa się w terminach ustalonych przez Kapitułę konkursu.
2. W ogłoszeniu kolejnej edycji Konkursu podaje się do wiadomości termin i miejsce składania
zgłoszeń.
3. Kapituła Konkursu może zwrócić się do uczestników o przedstawienie dodatkowych
informacji lub zaproponować spotkanie.
4. Certyfikaty i Dyplomy oraz wyróżnienia są uroczyście wręczane przez Przewodniczącego
Kapituły Konkursu w obecności jej członków, podczas uroczystej Gali Finałowej.
IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Kapituła
Konkursu.
2. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu
Dobrego Sąsiada w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania Laureata.

