Regulamin
Przyznawania
Wyróżnień
1.

Wyróżnienie PRODUKT NA MEDAL, zwane w dalszej części regulaminu „wyróżnieniem”, przyznawane
jest przez Klub Sportowa Polska zwany w dalszej części regulaminu KSP.

2.

Wyróżnienie przyznawane jest w ramach Programu „Budujemy Sportową Polskę”.

3.

Wyróżnieniem PRODUKT NA MEDAL mogą być nagrodzone produkty i usługi, w tym również usługi
doradcze, finansowe, organizacji i zarządzania oraz z zakresu IT, zwane w dalszej części regulaminu
„produktami”, które mają zastosowanie w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej, w szeroko rozumianym
procesie inwestycyjnym oraz w użytkowaniu i zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.

4.

Wyróżnienia przyznawane są w celu:
1.

Wyłonienia i promocji wysokiej jakości usług i produktów, cechujących się innowacyjnymi
rozwiązaniami, energooszczędnością oraz wysokimi walorami użytkowymi. W szczególności
materiałów konstrukcyjnych i budowlanych, produktów i technologii specjalistycznych, sprzętu,
urządzeń i wyposażenia, odzieży i akcesoriów sportowych, a także usług doradczych,
marketingowych, szkoleniowych, finansowych, organizacji i zarządzania oraz IT.

2.

Podniesienia poziomu wiedzy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego
z budową i modernizacją obiektów dla sportu i rekreacji oraz administratorów tych obiektów.

3.

Poszerzenia wiedzy o najnowszych rozwiązaniach niezbędnych do budowy i modernizacji
obiektów rekreacyjnych i sportowych, które powinny być realizowane w zgodzie ze
zrównoważonym rozwojem, nowocześnie i efektywnie, dając gwarancję wysokiej jakości,
trwałości, bezpieczeństwa oraz racjonalizacji kosztów użytkowania.

4.

Promocji wyróżnionych produktów i usług oraz popularyzacji wiedzy o ich zastosowaniu
w infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej.

5.

Wzmacniania indywidualnych działań promocyjnych firm oferujących na rynku wyróżnione
produkty i usługi, a także kreowania marki.

Przy przyznawaniu wyróżnień ocenie podlegać będą w zależności od specyfiki danego produktu:
1. Jakość materiałów i technologii zastosowanych przy produkcji.
2. Innowacyjność produktu lub zastosowanych przy jego wytworzeniu materiałów wysokiej jakości.
3. Parametry techniczne wpływające na jakość i trwałość.
4. Zastosowanie rozwiązań oraz ich wpływ na podniesienie jakości, bezpieczeństwa i efektywności
w procesie budowlanym oraz (w przypadku urządzeń i sprzętu) w użytkowaniu.
5. Wpływ produktu na energooszczędność i środowisko naturalne.

6. Konkurencyjność produktu.
7. Wpływ polskiej myśli technicznej na powstanie produktu.
8. Potwierdzenia i rekomendacje laboratoriów lub jednostek certyfikujących (aprobaty, certyfikaty,
rekomendacje, dopuszczenia).
9. Okres, na jaki udzielana jest gwarancja.
10. Serwis.
w przypadku usług:
1. Doświadczenie i kwalifikacje usługodawcy.
2. Dostępność usługi.
3. Referencje odbiorców usługi.
4. Jakość i rzetelność materiałów informacyjnych.
5. Zaangażowanie usługodawcy w proces edukacyjny – prowadzenie warsztatów, seminariów, szkoleń.
6. Konkurencyjność usługi.
5.

Produkt do wyróżnienia może zgłosić każdy podmiot, zwany w dalszej części regulaminu firmą, działający
na rynku polskim, który jest producentem lub dystrybutorem produktu lub też świadczy usługi stanowiące
produkt w rozumieniu niniejszego regulaminu pod warunkiem, że:
1. Firma zgłaszająca produkt działa na rynku europejskim lub polskim minimum 24 miesiące.
2. Produkt dostępny jest na rynku europejskim lub polskim minimum 12 miesięcy.

6. Proces oceny produktów i przyznawania wyróżnień jest dwuetapowy.
7. Etap pierwszy.
1. Firma może zgłosić do wyróżnienia każdy produkt mający zastosowanie w szeroko rozumianej
infrastrukturze sportowej i rekreacyjnej, który oficjalnie jest dopuszczony do obrotu w Unii
Europejskiej.
2. Firma może zgłosić maksymalnie 2 (dwa) produkty.
3. Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu jest przesłanie przez firmę wypełnionego
zgłoszenia do wyróżnienia.
4. Zgłoszenie musi być przesłana drogą elektroniczną na adres biuro@sportowapolska.eu
w wyznaczonym przez organizatora terminie i z dopiskiem PRODUKT NA MEDAL - ZGŁOSZENIE.
5. Udział w pierwszym etapie nie podlega opłacie weryfikacyjnej.
6. W pierwszym etapie Zarząd KSP na podstawie informacji zebranych z ogólnie dostępnych źródeł
i w wyniku konsultacji dokonuje wstępnej klasyfikacji i oceny zgłoszonych produktów.
7. W oparciu o wstępną ocenę przyznawane są nominacje.
8. Wynik oceny w pierwszym etapie ma charakter wewnętrzny i nie jest podawany do publicznej
wiadomości.
8. Etap drugi.
1. W drugim etapie biorą udział wszystkie nominowane przez Zarząd KSP produkty, pod warunkiem
wniesienia regulaminowej opłaty weryfikacyjnej:
a. 0 zł
– w ramach pakietu Biznes Premium 2017
b. 1150 zł netto – regulaminowa opłata weryfikacyjna w przypadku zgłoszenia produktu lub usługi dla firm
w ramach pakietu Biznes Optimum 2017
c. 2250 zł netto – regulaminowa opłata weryfikacyjna w przypadku zgłoszenia produktu lub usługi dla firm
w ramach pakietu Biznes Standard 2017
d. 3550 zł netto – regulaminowa opłata weryfikacyjna w przypadku zgłoszenia produktu lub usługi dla firm
nie będących członkami Klubu Sportowa Polska

2. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą Członkowie KSP przedstawiciele samorządu terytorialnego, użytkownicy i administratorzy obiektów sportowych.
9.

Zarząd KSP w oparciu o wiedzę własną oraz rekomendacje Członków Kapituły może nominować
produkty do wyróżnienia z pominięciem pierwszego etapu.

10. Zarząd KSP na każdym etapie weryfikacji i oceny może poprosić firmę o przekazanie dodatkowych
informacji potwierdzających właściwości i parametry techniczne zgłoszonych produktów oraz innych
danych dotyczących firmy i produktu, podanych w zgłoszeniu.
11. Wyróżnienie PRODUKT NA MEDAL przyznawane jest raz w roku i na dany rok.
12. Ogłoszenie listy wyróżnionych produktów i wręczenie wyróżnień.
1. Wręczenie wyróżnień oraz podanie do publicznej wiadomości listy firm i wyróżnionych produktów
odbędzie się 25 października 2017 r. w Warszawie podczas Gali Sportowa Polska, która odbędzie się
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2. Dodatkowo, bezpośrednio po Gali lista wyróżnionych produktów zawierająca zdjęcie produktu, krótki
opis oraz dane adresowe producenta, dystrybutora, wykonawcy lub usługodawcy zostanie
opublikowana w serwisie internetowym www.sportowapolska.eu, na profilu
facebook/klubsportowapolska oraz zostanie przesłana do mediów branżowych i ogólnopolskich.
13. Zarząd KSP, dla wzmocnienia społecznego przekazu i promocji wyróżnienia PRODUKT NA MEDAL,
może pozyskiwać do współpracy patronów, instytucje publiczne, organizacje społeczne, media oraz
podmioty gospodarcze.
14. Firmy, których produkty zostały nagrodzone wyróżnieniem PRODUKT NA MEDAL, mają prawo
do nieograniczonego posługiwania się atrybutami: tytułem, certyfikatem i logo PRODUKT NA MEDAL,
z zaznaczeniem roku przyznania np. PRODUKT NA MEDAL 2017, we wszystkich prowadzonych przez
siebie działaniach promocyjnych i reklamowych, a w szczególności do:
1. Informowania opinii publicznej o otrzymanym wyróżnieniu.
2. Oznakowania produktu atrybutami, w szczególności logo.
3. Wykorzystania atrybutów w reklamach prasowych, radiowych, internetowych i TV.
4. Wykorzystania atrybutów w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności na
papierach firmowych, kopertach, folderach, cennikach, opakowaniach, ofertach, itp.
5. Wykorzystania logo PRODUKT NA MEDAL w akcjach promocyjnych i reklamowych produktów
podczas targów, konferencji i innych imprez promocyjnych.
15. Obsługę merytoryczną procesu wyłaniania i przyznawania wyróżnień zapewnia Klub Sportowa Polska.
Obsługę organizacyjną, finansową oraz promocję programu „Budujemy Sportową Polskę” prowadzi
ACRUX Sp. z o.o. – firma administrująca Klubem Sportowa Polska.

Warszawa, 18 marca 2017 roku.

