Regulamin przyznawania nagród „Diamenty Sustainable Economy”
§1
Cel przyznawania nagród
Celem nagród „Diamenty Sustainable Economy” jest uhonorowane przedsiębiorstwa i liderów,
którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju,
promowania działalności społecznej i CSR. Wydarzeniu przyświeca idea debaty o zaangażowaniu
przedsiębiorców w działania pro społeczne, promowaniu i wdrażaniu praktyk CSR oraz idei
zrównoważonego biznesu.
§2
Organizator
Organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka pod nazwą: „Executive Club” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-561) przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 67/2, REGON: 141040680, NIP: 521-345-6399, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000280689.
§3
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być osoba lub firma, której aktywność mieści się w ramach kategorii
konkursowych, zgłoszona do udziału w konkursie wg zasad określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
O wynikach etapu nominacji Uczestnicy będą poinformowani w formie e-mailowej lub telefonicznej.
§4
Kapituła
Kapituła (nazywana zamiennie Jury) powołana jest przez Organizatora. Pracami Kapituły kieruje
Przewodniczący.

Szczegółowy

skład

Kapituły

dostępny

jest

w

materiałach

promocyjnych

i informacyjnych oraz bezpośrednio u Organizatora.
§5
Kategorie i Kryteria Oceny
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach (poniżej podane zostały kryteria, jakimi
Kapituła będzie się kierować przy wyborze). Ocenie będą poddawane osiągnięcia za rok 2021:

1.LIDER ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI
Podmiot, który swoimi działaniami zwiększa wydajność produkcji przy równoczesnym
ograniczeniu zużycia surowców i wywierania negatywnego oddziaływania na środowisko
naturalne.

2.LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA
Podmiot promujący działania prowadzące do rozwoju zrównoważonego budownictwa i
realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi,
działając w duchu zielonego budownictwa

3.LIDER EKOLOGII W ENERGETYCE
Podmiot realizujący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i
społecznymi, działający w duchu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

4.LIDER TECHNOLOGII DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Podmiot, który odpowiada za produkt, usługę lub rozwiązanie technologiczne o nowatorskim
charakterze w zakresie zrównoważonego rozwoju.

5.LIDER NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
Podmiot, który poprzez podejmowane działania ogranicza emisję CO2 w procesie produkcyjnym,
transporcie lub zużyciu energii dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, gospodarkę
obiegu zamkniętego lub zwiększenie efektywności energetycznej.

6.LIDER DORADZTWA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Podmiot specjalizujący się w doradztwie z zakresu ochrony środowiska i zasobów naturalnych,
wyróżniający się najwyższymi standardami usług prawnych.

7.LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA
Podmiot oferujący usługi, które mają na celu łączenie ekologicznych i społecznych aspektów
finansowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu długofalowych efektów zarówno dla klientów,
jak i społeczeństwa jako całości.

8.LIDER SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Podmiot, wykazujący dbałość o pracowników, realizujący działania prospołeczne i dobroczynne,
który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych, ze szczególnym
uwzględnieniem prawości i uczciwości.

9.LIDER ETYKI W BIZNESIE
Podmiot, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych i moralnych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości, będący wzorem dla swoich
współpracowników, klientów i kontrahentów.

10.WIZJONER ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Osoba zarządzająca i wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania
zaangażowania firmy w działania mające na celu rozwój zrównoważonego i odpowiedzialnego
biznesu.

§6
Zgłaszanie Uczestników
I.

Etap I

1. Kandydaci w poniższych kategoriach zgłaszają się samodzielnie, lub są zgłaszani
przez inne podmioty w odpowiedzi na informację o konkursie przesłaną przez
Organizatora lub Kapitułę:
1.

Lider Zrównoważonej Produkcji

2. Lider Zrównoważonego Budownictwa
3. Lider Ekologii w Energetyce
4. Lider Technologii dla Zrównoważonego Rozwoju
5.

Lider Neutralności Klimatycznej

6. Lider Doradztwa dla Zrównoważonego Rozwoju
7.

Lider Zrównoważonego Finansowania

8. Lider Społecznej Odpowiedzialności
9. Lider Etyki w Biznesie
10. Wizjoner Odpowiedzialnego Biznesu
2. Kandydatem do nagrody może być (w zależności od kategorii) osoba prawna lub osoba
fizyczna, której aktywność mieści się w ramach kategorii konkursowych.
3. Kandydat do nagrody może zgłosić się w nieograniczonej ilości kategorii.
4. Etap I kończy się w dniu 30.04.2022 i polega na zebraniu wszystkich kandydatur
w poszczególnych kategoriach.
5. W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do
wskazania swoich typów kandydatów.

II. Etap II Wybór Laureatów
1.

Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiera Organizator wraz z Kapitułą podczas jej
posiedzenia.

2. Podczas posiedzenia Kapituły, jej Członkowie głosują w każdej kategorii na jeden podmiot

z listy kandydatów. Na podstawie liczby głosów wybierany jest laureat konkursu w danej
kategorii.
3. W każdej kategorii można oddać głos na jednego kandydata.
4. Członek Jury nie może oddać głosu na danego kandydata (osobę/firmę), jeżeli jest z nią

powiązany. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji głos jest nieważny.
5. Laureatem Nagrody w danej kategorii zostaje kandydat nominowany, który otrzyma

największą ilość głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów na jednego lub więcej
kandydatów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6. Etap ten kończy się wyłonieniem laureatów w poszczególnych kategoriach.
7.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy kategorii konkursowej na 7 dni przed
wydarzeniem.

8. Lista Laureatów jest tajna, aż do momentu jej ogłoszenia w trakcie Gali rozdania nagród

„Diamenty Sustainable Economy", która planowana jest w maju.
§7
Nagrody
1.

Nagrody przyznaje Executive Club wraz z Kapitułą

2. Nagrody przyznawane będą w każdej z kategorii, których lista umieszczona została

w §6 niniejszego Regulaminu.
9.

Laureaci każdej z kategorii otrzymają specjalne statuetki, które zostaną wręczone podczas Gali
r ozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy”, która odbędzie się 30 maja 2022
roku.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody lub wyróżnienia w dodatkowej

zaproponowanej przez siebie kategorii.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia w każdej z kategorii

wymienionych w §6 niniejszego Regulaminu.
§8
Ochrona danych osobowych i tajemnica
1.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest

Organizator tj. Spółka pod nazwą „Executive Club” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-561)
ul. Jarosława Dąbrowskiego 67/2, REGON: 141040680, NIP: 521-345-63-99.
2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do dalszych działań związanych
z konkursem w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Organizator
zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności
umożliwiając Uczestnikom wgląd do ich danych osobowych w celu ich poprawiania
i uzupełniania.
3. Wszelkie dane ujawnione przez Uczestników Organizatorowi lub Kapitule, za wyjątkiem
dostępnych publicznie, będą uważane za poufne i będą ujawniane wyłącznie w przypadkach
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9
Obowiązywanie Regulaminu
1.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady przyznawania nagród „Diamenty Sustainable
Economy” za rok 2021. Postanowienia niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać z
upływem 30 maja 2022 roku, z wyłączeniem § 8 Regulaminu dotyczącego ochrony danych
osobowych.

2. Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonywać wyłącznie Organizator konkursu
z wyłączeniem okresu trwania konkursu, czyli od dnia 1 września 2021r. do momentu
ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
3. Interpretacji przepisów Regulaminu dokonuje Organizator.

