
 

 
  

ZŁOTA LAKIERNIA  
Regulamin konkursu (Polskiej Izby Motoryzacji 

i Partnera Merytorycznego BASF Coatings Services Sp. z o.o. z marką Glasurit) 
na najlepszy obiekt blacharsko-lakierniczy w Polsce w roku 2018 

 
1. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Motoryzacji. 

2. Właścicielem nazwy i znaku (logo) konkursu- „Złota Lakiernia” jest Polska Izba 
Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13. 
 

3. Opiekę merytoryczną nad konkursem obejmują eksperci w dziedzinie 
funkcjonowania, organizacji i zarządzania obiektami blacharsko-lakierniczymi. 
 

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych obiektów blacharsko-lakierniczych 
działających: w sieci autoryzowanych dealerów, innych sieciach lub samodzielnie 
działających. Kryterium oceny w głównej mierze stanowi: nastawienie na najwyższy poziom 
obsługi klienta, dbałość o środowisko i bezpieczeństwo pracy jak również ciekawa koncepcja 
architektoniczna, nowoczesność wyposażenia oraz wzorcowe rozwiązania technologiczne czy 
zarządcze.   
 

5. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty powstałe do 31.10.2018 r. Podstawą oceny 
zgłoszeń będą ankiety kwalifikacyjne, wypełnione i odesłane z materiałem ilustracyjnym (lub 
na CD) na adres: monika.strojek@pim.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń wytypowane 
zostaną obiekty do wizyty i przeprowadzenia ankiety w danej stacji. Po wizytacjach zostaną 
przyznane trzy nominacje, spośród których jedna otrzyma tytuł „Złotej Lakierni” 2018. 
Dopuszcza się możliwość powiększenia liczby nominowanych i przyznanych tytułów. 

 

6. Zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przekazanie danych zgłoszeniowych do 
partnera merytorycznego konkursu oraz wizytę Jury.  
 

7. O nominacjach i wyborze zwycięzcy konkursu zadecyduje Jury, w którego składzie 
znajdą się: 

 Przedstawiciel Partnera konkursu, BASF Coatings Services Sp. z o.o. i jej marką 
Glasurit 

 Przedstawiciel Polskiej Izby Motoryzacji. 
 

8. Zwycięski obiekt zostanie uhonorowany tytułem „ZŁOTEJ LAKIERNI” 2018, a 
właścicielowi zostanie wręczona honorowa statuetka. 
 

9. Każdy z pozostałych nominowanych obiektów zostanie uhonorowany. 
 

10. Polska Izba Motoryzacji zaprasza nominowane stacje (na preferencyjnych warunkach 
cenowych dla jednego przedstawiciela stacji) do udziału w całości konferencji Dyskusyjne 
Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych (11-12.12.2018 r. Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 
Warszawa), podczas której będą przyznane nagrody.  
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