
Regulamin konkursu 

„100% Polski Produkt” tygodnika „Do Rzeczy” 

 

Konkurs skierowany jest do polskich firm, które z powodzeniem podnoszą wartość 

własnych marek i odnoszą sukcesy rynkowe w Polsce i za granicą. W ramach 

konkursu nagradzane są ich najlepsze produkty lub usługi.  

 

1. Organizatorem konkursu jest Orle Pióro Sp. z o.o., wydawca tygodnika „Do 

Rzeczy”. 

2. Tytuł 100% polski produkt przyznawany jest w trzech kategoriach:  

- produkt lub usługa w kategorii „duże przedsiębiorstwa” 

- produkt lub usługa w kategorii „małe i średnie przedsiębiorstwa” 

(zatrudniające do 250 osób, o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln 

Euro) 

- Grand Prix, nagroda główna Konkursu. 

Nagrody mają charakter niefinansowy, wręczane są formie dyplomów i 

statuetek. 

3. Prawo zgłaszania firm-kandydatów do konkursu mają: czytelnicy i redakcja 

tygodnika „Do Rzeczy”, przedstawiciele firm oraz członkowie Kapituły Nagrody 

100% Polski Produkt.  

4. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody 100% Polski Produkt w oparciu 

o informacje zawarte w zgłoszeniu w następujący sposób:  spośród 

zgłoszonych Kapituła wybiera najpierw w każdej kategorii po pięć firm 

nominowanych do nagrody, a następnie spośród nich – zwycięzców w każdej 

z kategorii. Kapituła wybiera również ze wszystkich nominowanych laureata 

Grand Prix. 

5. W skład Kapituły Nagrody 100% Polski Produkt wchodzą przedstawiciele 

redakcji tygodnika „Do Rzeczy”, przedstawiciele Wydawcy oraz osoby 

wskazane przez redakcję.  

6. Redakcja tygodnika „Do Rzeczy”: 

a. zwołuje posiedzenie Kapituły; 

b. zapewnia warunki do pracy Kapituły; 

c. organizuje ceremonię wręczenia nagród.  

7. Kandydatury można zgłaszać do 12 października 2020 r. za pośrednictwem: 

a) e-maila na adres: 100ppp@dorzeczy.pl, lub 

b) poczty tradycyjnej na adres: Redakcja Tygodnika „Do Rzeczy” Al. 

Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, z dopiskiem „100% Polski 

Produkt”, lub 

c) wypełniając wniosek bezpośrednio na stronie https://polski-

produkt.dorzeczy.pl/wniosek 

8. We wniosku należy podać: 

a) Nazwę produktu lub usługi oraz firmy ją oferującej 

b) Uzasadnienie zawierające podstawowy opis zgłaszanego produktu lub 

usługi, osiągnięcia rynkowe, cechy świadczące o polskim pochodzeniu 

https://polski-produkt.dorzeczy.pl/wniosek
https://polski-produkt.dorzeczy.pl/wniosek


c) Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu osoby zgłaszającej, a w 

przypadku firmy również zajmowaną pozycję i pełną nazwę firmy. 

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 16 października 2020 roku, a nagrody 

zostaną wręczone na gali w dniu 19 października 2020 roku. 

7. W przypadku rezygnacji przez laureata z Nagrody Organizator zastrzega 

sobie prawo wskazania jako laureata innego Kandydata. 

8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu https://polski-

produkt.dorzeczy.pl oraz w siedzibie Organizatora.   

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia 

Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie.   

10. Kandydatom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w plebiscycie.   

 


