REGULAMIN KONKURSU „PRACODAWCA ROKU 2018”
Organizatorem konkursu jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie (MUP w Lublinie) z siedzibą w Lublinie
przy ul. Niecałej 14, zwany dalej „Organizatorem”.





Celem konkursu jest:
promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się polityką personalną otwartą na wsparcie osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy,
promowanie idei współpracy i partnerstwa.
§ 1 Warunki udziału
1. W konkursie mogą brać udział pracodawcy spełniający wszystkie poniższe kryteria:
- siedziba/oddział na terenie Miasta Lublin,
- brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego przez pracodawcę w Formularzu
Zgłoszeniowym),
- współpraca w 2018 roku z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie w zakresie: zgłaszania wolnych
miejsc pracy, zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie na podstawie,
m.in. skierowania do pracy, udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MUP w Lublinie.
2. Udział w konkursie może zgłosić pracodawca lub jego umocowany przedstawiciel.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora poprawnie wypełnionego
Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej MUP w Lublinie
(www.muplublin.praca.gov.pl ) lub w siedzibie Organizatora (pokój 203 A, II piętro).
4. Zwycięzcą w konkursie „Pracodawca Roku” organizowanym przez Miejski Urząd Pracy
w Lublinie można zostać tylko jeden raz.
5. Zgłoszenia można nadsyłać mailem, pocztą lub złożyć bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym
MUP w Lublinie (parter budynku urzędu). Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego uczestnika konkursu
jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych w celu
prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
6. Termin nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych upływa dnia 30.09.2019 r. O ważności zgłoszenia
decydować będzie data stempla pocztowego, data wpływu poczty elektronicznej lub data złożenia
formularza w siedzibie MUP w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin.
7. Warunki i kryteria udziału będą weryfikowane przez powołaną Kapitułę konkursową na zasadzie:
„spełnia/nie spełnia”.
8. Organizator i Członkowie kapituły są zobowiązani do poufności danych na temat uczestników
konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu PRACODAWCA ROKU 2018 nastąpi w listopadzie 2019 roku.

§ 2 Kapituła Konkursowa
1. Kapitułę konkursu powołuje Organizator konkursu.
2. W skład Kapituły wchodzi 5-7 osób, w tym: 1 Przewodniczący - Prezydent Miasta Lublin oraz
Dyrektor MUP w Lublinie, przedstawiciel Miejskiej Rady Rynku Pracy oraz wskazany pracownik MUP
w Lublinie.
3. Podczas 1-2 posiedzeń Kapituła dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych Formularzy
Zgłoszeniowych i na jej podstawie wyłoni 2 Zwycięzców konkursu w kategorii duża – średnia firma
oraz mała firma - mikroprzedsiębiorstwo.
4. Wybór Zwycięzców odbędzie się w formie głosowania. O wyniku stanowić będzie większość głosów
Członków Kapituły.
5. Z powodu braku odpowiedniej kandydatury Kapituła ma prawo nie przyznać żadnego z tytułów
konkursu PRACODAWCA ROKU 2018.
6. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.
§ 3 Przebieg konkursu
1. Idea konkursu „PRACODAWCA ROKU 2018” zostanie upowszechniona wraz z Regulaminem
i Formularzem Zgłoszeniowym na stronie internetowej MUP w Lublinie od 22.07.2019 r.
2. Termin rozpoczęcia nadsyłania zgłoszeń ustala się na 01.08.2019 r.
3. Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń ustala się na 30.09.2019 r.
4. Analiza zgłoszeń będzie dokonywana przez Kapitułę konkursu w terminie od 01.10.2019 r. do
18.10.2019 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas
organizowanej przez URZĄD MIASTA LUBLIN.

uroczystej

GALI

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

6. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagrody Organizator poinformuje Zwycięzców konkursu
drogą telefoniczną lub mailową.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana przez patronów medialnych
konkursu oraz na stronie internetowej MUP w Lublinie.
8. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiada Organizator konkursu.

§ 4 Nagrody
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają:
- dyplom i statuetkę, które zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości,
- możliwość uczestnictwa w programach rynku pracy realizowanych przez MUP w Lublinie,
- reklamę „PRACODAWCY ROKU 2018” na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl
oraz w prasie lokalnej,
- możliwość posługiwania się tytułem „PRACODAWCA ROKU 2018”,
- stałe konsultacje z pośrednikiem pracy oraz doradcą zawodowym MUP w Lublinie.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną zaprezentowani na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl

