Regulamin Nagrody TYTAN
§1

[Postanowienia ogólne]
1. Nagrody Tytan są nagrodami Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. i są przyznawane na
różnych konferencjach realizowanych przez Wydawnictwo, w różnych branżach, kategoriach i
obszarach. Ten regulamin dotyczy nagród wręczanych podczas Międzynarodowej Konferencji,
Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA” Bezwykopowa.
Nagrodę Tytan przyznaje Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej
jako – odpowiednio – Nagroda i Organizator) w ramach organizowanej Międzynarodowej
Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” (dalej jako
Konferencja).
2. Nagroda ma na celu wyróżnienie najlepszych projektów i produktów w branży szeroko pojętej
inżynierii bezwykopowej. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:
a. projekt roku – nowa instalacja, w ramach której nagrodzony zostanie projekt
zrealizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polski, o wartości wyższej niż określona w
lit. c;
b. projekt roku – renowacja, w ramach której nagrodzony zostanie projekt zrealizowany
na terytorium Rzeczpospolitej Polski, o wartości wyższej niż określona w lit. c;
c. mały projekt bezwykopowy, która to kategoria przewidziana jest dla inwestycji o
wartości nieprzekraczającej 500 000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych 00/100) netto;
d. europejski
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przewidziana jest dla projektów, których przedmiotem może być tak wykonanie nowej
inwestycji, jak i przeprowadzenie prac renowacyjnych, niezależnie od wartości
zrealizowanego projektu, z zastrzeżeniem, iż projekt wykonany musi być w innym niż
Polska kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
e. produkt roku, w ramach której nagrodzony zostanie wprowadzony na polski rynek
produkt związany z branżą inżynierii bezwykopowej.
3. Nagrody przyznawane są corocznie, w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub wszystkich Nagród w danym
roku. W przypadku uprzedniego powołania w danym roku Jury Nagrody (dalej jako Jury),
decyzję o którym mowa w zdaniu poprzednim Organizator podejmuje po konsultacji z Jury. W
sytuacji, w której Nagroda w danej kategorii nie została przyznana z uwagi na zbyt małą liczbę
kandydatów, prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną rozpoznane przez Jury podczas
przyznania Nagrody w roku następnym. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
§2 ust. 3 nie stosuje się.
§2

[Kandydaci]
1. Kandydatem do Nagrody może być projekt bądź produkt zrealizowany przez każde
przedsiębiorstwo realizujące projekty bądź produkujące lub dostarczające produkty określone

w §1 ust. 2 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, który spełni wymogi określone
w niniejszym regulaminie.
2. Kandydatów do Nagrody może zgłaszać każda osoba fizyczna lub prawna związana z branżą
technologii bezwykopowej (także w aspekcie inwestorskim bądź akademickim), która
prawidłowo wypełni formularz dostępny każdorazowo na stronie internetowej dedykowanej
konferencji (http://konferencje.inzynieria.com/inzynieria). Każda osoba, o której mowa w
zdaniu poprzednim, uprawniona jest do zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata w każdej
z kategorii.
3. Kandydatami do Nagrody mogą być wyłącznie:
a. projekty zrealizowane i prawidłowo odebrane przez inwestora w okresie od
pierwszego dnia stycznia roku poprzedzającego rok przyznania Nagrody do 1
czerwca roku, w którym Nagroda ma zostać przyznana (założenie to nie ma
zastosowania w przypadku opisanym w §1 pkt. 4);
b. produkty wprowadzone na rynek (tj. możliwe do nabycia na terytorium Polski).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli poprawności i zgodności z
niniejszym regulaminem zgłoszenia kandydatury danego projektu bądź produktu. Zgłoszenia
niespełniające wymogów regulaminu zostaną przez Organizatora odrzucone bez wezwania do
ich uzupełnienia.
5. Organizator przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Nagrody do dnia określonego na stronie
internetowej Konferencji.
§3

[Jury]
1. Jury Nagrody jest powoływane corocznie przez Organizatora, a w jej skład wchodzą
przedstawiciele szeroko pojętej branży inżynierii bezwykopowej – przedstawiciele podmiotów
zawodowo z nią związanych i/lub osoby reprezentujące ośrodki naukowe oraz badawcze. W
skład Kapituły wchodzić musi co najmniej 5 osób.
2. Informacje o składzie osobowym Jury Organizator opublikuje niezwłocznie po jego ustaleniu
na stronie internetowej Konferencji niezwłocznie po wyłonieniu w/w.

§4

[Nominacje]
1. Zgłoszenia kandydatów:
a. zgromadzone na zasadach określonych w §2;
b. zaproponowane z inicjatywy:
i.

Organizatora;

ii. członka Kapituły;
zostaną przekazane Jury po upływie terminu, o którym mowa w §2 ust. 5. Zanim wszystkie
nominacje zostaną ogłoszone, zostaną przekazane przez Organizatora członkom Jury celem
weryfikacji czy dany projekt/produkt spełnia warunki do nominacji.
2. Przed przekazaniem kandydatur, Organizator w miarę potrzeb może zwrócić się do
podmiotów, których projekty bądź produkty stanowią kandydatów do Nagrody, z zapytaniem o

dostarczenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny danego projektu bądź produktu,
jednocześnie zakreślając stosowny termin na przesłanie w/w informacji.
3. W sytuacji, w której Organizator posiada informacje, o których mowa w ust. 2, może
samodzielnie przekazać je Jury, bez konieczności zwrócenia się o ich przesłanie do podmiotu
będącego wykonawcą projektu lub wytwórcą/dostawcą produktu.
4. W przypadku niemożności zgromadzenia wystarczających informacji, o których mowa w ust. 2
w zakreślonym terminie, kandydatura projektu lub produktu zostanie odrzucona przez
Organizatora.
5. Spośród kandydatur zgromadzonych w każdej z kategorii, wzbogaconych o informacje
zebrane w trybie określonym w ust. 2 i 3, Jury przydzieli od 3 do 7 nominacji dla każdej z
kategorii.
6. Nominacje mają charakter jawny, a informacje o nich mogą zostać opublikowane przez
Organizatora nie tylko na stronie internetowej Konferencji, ale także na prowadzonej przez
niego stronie internetowej oraz w wydawanych przez niego periodykach.
§5

[Wyłonienie laureatów]
1. Projekty bądź produkty będące laureatami Nagrody w danych kategoriach (dalej jako
Laureaci) zostaną wyłonione w głosowaniu przeprowadzonym przez Jury.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, może być poprzedzone stosownymi obradami,
prowadzonymi w określonym przez Jury miejscu i czasie bądź w sposób korespondencyjny
(także z wykorzystaniem metod komunikacji drogą elektroniczną).
3. Głosowanie prowadzone jest poprzez przyznanie przez każdego z członków Kapituły
odpowiedniej wartości punktowej każdemu z projektów bądź produktów nominowanych w
danej kategorii. Każdy z członków Jury posiada liczbę głosów do oddania w danej kategorii,
określonej w odniesieniu do ilości nominacji (np. w przypadku 4 nominacji pula punktowa
wynosi: 7, 5, 3, 1; w przypadku 7 nominacji pula punktowa wynosi: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Każdy
głos do oddania w danej kategorii ma odmienną wartość punktową. Laureatem Nagrody w
danej kategorii zostaje produkt lub projekt, który uzyska najwięcej punktów.
4. W przypadku równoczesnego przyznania najwyższej liczby punktów dwóm nominowanym w
danej kategorii projektom lub produktom, nagroda zostanie przyznana Ex aequo.
5. Jury uprawnione jest do przyznawania dodatkowych wyróżnień. Głosowanie nad przyznaniem
wyróżnienia Jury przeprowadza na zgodny wniosek przynajmniej trzech jej członków.
Dodatkowe wyróżnienia Jury przyznaje większością głosów w głosowaniu, podczas którego
każdy z jej członków posiada po jednym głosie (tj. za i przeciw przyznania danemu projektowi
bądź produktowi wyróżnienia).

§6

[Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród]
1. Lista wyłonionych przez Jury Laureatów zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali
stanowiącej fragment programu Konferencji.
2. Każdy z Laureatów otrzyma tytuł Tytana w danej kategorii. Ponadto:

a. podmiot będący wykonawcą bądź producentem/dostawcą Laureata otrzyma statuetkę
Tytan;
b. w przypadku Laureatów w kategoriach określonych w §1 ust. 2 lit. a-c – inwestor
Laureata otrzyma wyróżnienie Tytanowy Laur Inwestora.
3. Podmioty będące wykonawcami bądź producentami/dostawcami pozostałych nominowanych
projektów bądź produktów otrzymają stosowne dyplomy potwierdzające w/w status.
4. Podmiotom, o których mowa w ust. 2 lit. a i b oraz ust. 3 przysługują również prawa określone
w §7.
5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 2 i 3, zostaną wręczone podmiotom będącym
wykonawcami, producentami/dostawcami bądź inwestorami Laureatów podczas gali, o której
mowa w ust. 1. W przypadku nieobecności przedstawiciela w/w podmiotów na wspomnianej
gali, Organizator uprawniony jest do przesłania nagród na wskazany przez dany podmiot
adres lub umożliwienia jej odbioru w siedzibie Organizatora.
§7

[Prawo do tytułu]
1. Podmiot będący wykonawcą bądź producentem/dostawcą Laureata wraz z Nagrodą nabywa
prawo do wykorzystywania dla szeroko pojętych celów marketingowych i wizerunkowych
informacji o uzyskaniu tytułu Laureata przez jego produkt bądź projekt.
2. Podmiot będący inwestorem Laureata wraz z przyznaniem mu wyróżnienia, o którym mowa w
§6 ust. 2 lit. B, uzyskuje prawo do jego wykorzystywania dla szeroko pojętych celów
marketingowych i wizerunkowych.
3. Podmioty nominowane do Nagrody wraz z momentem oficjalnego opublikowania przez
Organizatora informacji o nominacjach na stronie internetowej Konferencji uprawnione są do
wykorzystywania tej informacji dla własnych celów marketingowych i wizerunkowych.

§7

[Postanowienia końcowe]
1. Regulamin jest wyłącznym dokumentem określającym zasady przyznawania Nagrody, a
wszelkie informacje o Nagrodzie i procedurach jej przyznania zawarte w jakichkolwiek
materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.
2. Wszelkie uwagi oraz korespondencję kierowaną do Organizatora na podstawie niniejszego
regulaminu nadsyłać należy na adres e-mail biuro@inzynieria.com.
3. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Konferencji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

