REGULAMIN
„KONKURSU HONOR INŻYNIERA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ Konkurs Honor Inżyniera” i jest zwany dalej:
"Konkursem".
2.Organizatorem Konkursu jest Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, zwanym dalej
„Organizatorem”.
4. Konkurs będzie przeprowadzany w terminie 06.05. – 20.11.2013r.
5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac pisemnych bądź w formie krótkich
filmów będących odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego inżynier budownictwa, to zawód
zaufania społecznego?”.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej kampanii Honor Inżyniera
www.honorinzyniera.pl oraz w siedzibie Komitetu Młodej Kadry PZITB.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych, poza grupą osób będącą członkami Komitetu Młodej Kadry
PZITB (nadesłane przez nich filmy i prace pisemne zostaną upublicznione jednak nie będą
podlegały ocenie konkursowej).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.honorinzyniera.pl
b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.
3. Każdy Uczestnik deklaruje, że ma pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy. Organizator
nie odpowiada za przekłamania w tym temacie.

§3
ZASADY GŁOSOWANIA INTERNAUTÓW
1. Każdy internauta może głosować tylko raz w ciągu trwania całego Konkursu.
2. Głosowanie trwa w terminie 06.05. – 20.11.2013r.
§4
ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy odpowiadają na zamieszczone na stronie internetowej Honor Inżyniera
www.honorinzyniera.pl pytanie konkursowe: „Dlaczego inżynier budownictwa, to
zawód zaufania społecznego?”. Odpowiedzi tekstowe bądź w formie krótkich filmów
muszą być wysłane Organizatorowi poprzez formularz konkursowy na stronie, w
terminie trwania konkursu.
2. Wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z pracą Konkursową do Organizatora
jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
3. Dwie pierwsze nagrody główne będą przyznawane poprzez decyzję powołanego w
Konkursie jury. Decyzja jury jest ostateczna, prawnie wiążąca i nie przysługuje od niej
odwołanie. Członkami jury będą przedstawiciele Komitetu Młodej Kadry.
a) W jury Konkursu zasiada 7 członków Komitetu Młodej Kadry:
Marcin Kruk, Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB
Tomasz Bujnowski, Vice Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB –
koordynator programu
Ewelina Szparaga, Członek Prezydium Komitetu Młodej Kadry PZITB
Izabela Gałat, Członek Komitetu Młodej Kadry PZITB
Marek Górecki, Członek Komitetu Młodej Kadry PZITB
Martyna Hamulska, Członek Komitetu Młodej Kadry PZITB
Piotr Mierzejewski, Członek Komitetu Młodej Kadry PZITB
b) Obrady jury odbędą się w przeciągu tygodnia (7 dni) od momentu zamknięcia
konkursu na stronie internetowej, to jest w terminie 21.11. – 28.11.2013r.
c) Podczas obrad przedstawione także zostaną jury wyniki głosowania internautów w
konkursie. Wyniki zostaną dostarczone przez właściciela serwera strony internetowej
Honor Inżyniera i twórcę aplikacji konkursowej, firmę Artneo z Olsztyna.
d) Sporządzone zostanie sprawozdanie z obrad jury i podjętych decyzji o zwycięzcach.
Sprawozdanie zostanie sporządzone przez Tomasza Bujnowskiego i będzie
przechowywane w siedzibie Komitetu Młodej Kadry PZITB wraz z pozostałą
dokumentacją kampanii Honor Inżyniera.
4. Trzecia nagroda dla Internetowego Zwycięzcy zostanie wyłowiona wskutek
głosowania internautów. Największa ilość głosów zadecyduje o zwycięstwie. Istnieje
możliwość, że najwyżej oceniana praca okaże się być także zwycięzcą jury lub jury
przychyli się całkowicie do wyników głosowania i wtedy miejsca ulegną przesunięciu
czyli np. 2 najwyżej oceniana praca dostanie 3 miejsce itp. Wyniki głosowania będą
ważne dla jury, ale nie wiążące ze względu na przypadki odbiegania filmów od
merytoryki konkursu.

5. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone najpóźniej pięć dni roboczych po obradach
jury Konkursu. Informacja o laureatach zostanie umieszczona na stronie
www.honorinzyniera.pl oraz na profilu Honor Inżyniera na Facebooku.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie nadesłanych przez nich prac na
stronie www.honorinzyniera.pl, profilu kampanii Honor Inżyniera na Facebooku czy
kanale Konkursu na Youtube.
&5
NAGRODY
1.Konkurs przewiduje trzy nagrody. Nagrodami w Konkursie są:
a) I Nagroda Główna: Tablet
b) II Nagroda Główna: Smartphone
c) Nagroda dla Internetowego Zwycięzcy: Smartphone
2. Zwycięzcom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę.
3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
5 (pięciu) dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia Konkursu, na wskazany przez nich w
trakcie Konkursu nadres e-mail.
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5
(pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie koordynator kampanii Honor
Inżyniera, Tomasz Bujnowski.
6. Jeśli odbiór nagrody nie nastąpi osobiście koszt jej
konkursu, na adres wskazany przez laureata.

przesłania pokrywa Organizator

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu poinformowania o wygranej, umówienia terminu i miejsca
przekazania nagrody).
2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
3. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska na stronie
www.honorinzyniera.pl, na profilu kampanii na Facebooku czy w informacjach
prasowych dla mediów.

§7
REKLAMACJE
1. Złożenie reklamacji ze względu na przebieg konkursu przysługuje każdemu uczestnikowi
konkursu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje
zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje dotyczące faktu nieotrzymania nagrody powinny być zgłoszone do 14 dni od
daty przesłania informacji o wysłaniu nagrody.
3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana w formie pisemnej, listem
poleconym, na adres: Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna
zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym
7 dni licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji.
5. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony
Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.honorinzyniera.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

