REGULAMIN KONKURSÓW
na najlepsze rozwiązanie techniczne w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

§1
W trosce o jakość w branży i celem umożliwienia właściwym firmom jak i ogółowi odbiorców
wyrobów i usług szerszego korzystania z najlepszych pod względem technicznym rozwiązań i ich
promocji organizuje się coroczne konkursy.
§2
Uczestnikami konkursów są:
firmy funkcjonujące na terenie kraju w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
wynalazcy i twórcy techniki w przedmiotowym zakresie.
§3
1. Przedmiotem zgłoszenia konkursowego może być nowatorskie rozwiązanie techniczne, które
niekoniecznie musi posiadać cechy wzoru użytkowego czy wynalazku.
2. Ze zgłoszenia wykluczone są rozwiązania czysto teoretyczne, które nie znalazły przynajmniej
formy modelowej.
§4
1. Zgłoszenia konkursowego dokonuje się na formularzu, którego opracowanie powierza się
Zarządowi.
2. Zgłoszenie konkursowe jest płatne na rachunek bankowy wskazanej jednostki terenowej
organizacji w wysokości określanej przez Zarząd.
3. Za termin końcowy zgłoszeń przyjmuje się 31 grudnia.
§5
1. Zgłoszenie obejmuje syntetyczny opis rozwiązania wraz ze wskazaniem jego nowatorstwa.
2. W zgłoszeniu muszą być podane nazwiska i imiona autorów rozwiązania.
3. Zgłaszający może zastrzec zakaz publikacji informacji z ust. 2, o ile zgłosi zastrzeżenie przed
ujawnieniem wyniku konkursu.
§6
1. Do rozpatrzenia zgłoszeń na konkurs tworzy się Komisję Konkursową w liczbie 5 osób, która
przyjmując swój regulamin wewnętrzny oraz wyłaniając przewodniczącego, konstytuuje się.
2. W skład Komisji wchodzą rzeczoznawcy oraz inni specjaliści, jeśli ich udział jest konieczny.
3. Komisję konkursową powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Komisja konkursowa może rozszerzyć swój skład o nie więcej niż 50% członków.
5. Komisja orzeka w składzie minimum trzyosobowym.
6. Z udziału w ocenie zgłoszenia wykluczone są osoby, które posiadają powiązania ze
zgłaszającym lub ich postawa może mieć wpływ na brak obiektywizmu w ocenie.
7. Praca w Komisji może być powiązana z wynagrodzeniem.
§7
Komisja może:
a. zwrócić się do zgłaszającego o uzupełnienie opisu,
b. wskazanie lokalizacji zastosowania rozwiązania,
c. przedstawienie rezultatów technicznych funkcjonowania przedmiotowego rozwiązania,
d. dokonać oględzin,
e. zlecić rzeczoznawcy przygotowanie opinii,
określając przy tym w każdym z przypadków termin.
§8

Zaniechanie dostarczenia materiałów lub uniemożliwienie dokonania oględzin w wyznaczonych
terminach skutkuje oddaleniem wniosku wraz z powiadomieniem listownym.
§9
Komisja konkursowa określi kategorie w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, w
których ogłasza się odrębnie wyniki, przy czym w jednej kategorii mogą wystąpić: nagroda
główna i wyróżnienie.
§ 10
Ogłoszenie wyników następuję na przełomie I i II kwartału podczas uroczystej gali i wiąże się z
wręczeniem dyplomu, którego wzór opracuje Zarząd.
§ 11
Wyróżnieni przedsiębiorcy i autorzy rozwiązań zachowują prawo do stosowania w dowolnej
formie informacji o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu.
§ 12
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 16 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków w dniu 25.10.2008 r..

