REGULAMIN
konkursu o tytuł „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”
§1
1. Celem konkursu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN jest nagrodzenie najlepszych inwestycji
komunalnych realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne
oraz spółki wodno-ściekowe.
2. Zadaniem konkursu jest też promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się
innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań technologicznych,
osiągających najwyższe efekty ekologiczne.
§2
Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” którego
wydawcą jest Abrys sp. z o.o., we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.
§3
1. Przedmiotem oceny będą inwestycje modernizacji, rozbudowy, budowy od podstaw w
zakresie uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ich oczyszczania,
zagospodarowania lub unieszkodliwiania osadów ściekowych, adaptacji obiektów wod-kan do
nowych celów.
2. Do Konkursu mogą być zgłaszane inwestycje całkowicie zakończone (oddane do użytku)
do końca roku 2015 lub te, w których zakończony został do końca roku 2015 etap inwestycji
wyraźnie określony w dokumentach planistycznych.
§4
1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach związanych z ilością osób
zamieszkujących obszar obsługiwany przez przedsiębiorstwo, które zrealizowało inwestycję:
• I kategoria do 30 tys. mieszkańców
• II kategoria od 30 do 100 tys. mieszkańców,
• III kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców.
2. Konkurs jest dwuetapowy.
3. W pierwszym etapie zgłaszane są nominacje do tytułu, a kapituła podejmuje decyzje o
wyborze nominowanych.
4. W drugim etapie uprawnieni do głosowania dokonują wyboru laureata tytułu Inwestycja
Roku 2015 WOD-KAN drogą korespondencyjną.
5. Listę zgłoszonych do nominacji do tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN sporządza się
na podstawie zgłoszeń nadesłanych na kartach zgłoszenia.
6. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronie www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl
7. Zgłaszać do nominacji mogą organizator, współorganizator oraz zaproszone przez
organizatora regionalne stowarzyszenia przedsiębiorstw wod-kan oraz stowarzyszenia lub
organizacje branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
8. Prawo zgłoszenia inwestycji do konkursu przysługuje także indywidualnie inwestorowi.
9. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres redakcji „Wodociągi-Kanalizacja”, ul. Daleka 33,
60-124 Poznań w terminie do dnia 11 marca 2016 r. pocztą, faxem 061 655 81 03 lub drogą
elektroniczną na adres: a.lembicz@abrys.pl
§5
1. Zgłoszenie powinno zawierać:
• Dane identyfikujące inwestora, nazwę inwestycji, wskazanie kategorii.

• Charakterystykę i opis inwestycji.
• Uzasadnienie zgłoszenia inwestycji do konkursu.
• Nazwę oraz adres zgłaszającego podmiotu.
§6
1. Zadaniem kapituły konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych w trybie określonym w
§4, pięciu nominowanych w każdej kategorii do tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN,
spełniających wymogi formalne określone w §3.
2. W skład Kapituły wchodzą:
• przedstawiciele organizatora,
• przedstawiciele Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
• zaproszeni przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń przedsiębiorstw wod-kan oraz
stowarzyszenia lub organizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
3. W celu wyłonienia nominowanych do tytułu Inwestycja Roku WOD-KAN 2015 kapituła
obraduje w terminie uzgodnionym z członkami kapituły, nie później niż do 22 marca 2016 roku.
4. Kapituła przeprowadzi szczegółową analizę i ocenę zgłoszonych kandydatur, kierując się
kryteriami wskazanymi w § 3 oraz pkt 6 niniejszego paragrafu i podejmie decyzję o wyłonieniu
nominowanych poprzez głosowanie.
5. Każdemu członkowi kapituły w głosowaniu przysługuje jeden głos.
6. Zgłoszone do nominacji inwestycje oceniane będą według następujących kryteriów:
• nowoczesność, innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
• funkcjonalność inwestycji,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• zastosowane rozwiązania architektoniczno-użytkowe
• wpływ na środowisko, poziom energooszczędności,
• wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia,
• czas realizacji,
• sposób finansowania inwestycji,
• ekonomiczna zasadność inwestycji,
• efekty ekologiczne inwestycji.
7. Z posiedzenia kapituły Konkursu sporządzany jest protokół.
8. Wyniki posiedzenia kapituły podawane są do wiadomości podmiotów zgłaszających
inwestycje do nominacji.
§7
1. Wyboru laureata tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN dokonują w drodze głosowania
korespondencyjnego:
• członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
• członkowie regionalnych stowarzyszeń przedsiębiorstw wod-kan.
2. Podmiot uprawniony do głosowania posiada wyłącznie jeden głos, także w przypadku
bycia członkiem IGWP i stowarzyszenia regionalnego bądź kilku stowarzyszeń.
3. Głosować można maksymalnie na jedną inwestycję w każdej z trzech kategorii.
4. Głosowanie następuje w drodze korespondencyjnej na otrzymanych od organizatora
kartach głosowania poprzez przesłanie jej pocztą, faxem (061 655 81 03) czy drogą
elektroniczną (a.lembicz@abrys.pl) na adres organizatora konkursu

5. Nominowany który otrzymał największą liczbą głosów uprawnionych do głosowania
zostaje nagrodzony tytułem Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN w swojej kategorii
6. Poprawność przeprowadzonego głosowania potwierdza kapituła konkursu na posiedzeniu
podsumowującym jego przebieg.
§8
Nagrodami w konkursie są statuetki i dyplomy.
§9
1. Opisy nominowanych inwestycji zaprezentowane zostaną w dodatku do miesięcznika
„Wodociągi-Kanalizacja”.
2. Informacje o przebiegu konkursu publikowane będą na łamach miesięcznika „WodociągiKanalizacja” oraz w Internecie na stronie www.portalkomunalny.pl oraz www.wodociagikanalizacja.abrys.pl
§ 10
1. Uroczyste przyznanie tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN połączone z wręczeniem
statuetek nastąpi podczas Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON WATER 2016 w
Bydgoszczy towarzyszącej XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla
Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016”.
2. Laureaci wyrażają zgodę na udział w uroczystej gali wręczenia nagród oraz podanie
informacji na swój temat do publicznej wiadomości i zgodę na publikacje w prasie.
3. Tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN nie można się zrzec na rzecz innego podmiotu.
4. Prawo do tytułu Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN pozostaje własnością laureata na czas
nieokreślony.
§ 11
1. Obsługę administracyjną, organizacyjną i prasową konkursu prowadzi redakcja
miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 12
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.
3. Organizator konkursu w uzasadnionym przypadku zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
§ 13
Terminarz konkursu o tytuł Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN:
a)
do 11 marca 2016 – nadsyłanie kandydatur do nominacji,
b)
do 22 marca 2016 – ocena formalna i merytoryczna wniosków, wybór nominowanych,
c)
do 25 kwietnia 2016 – głosowanie przez uprawnione podmioty,
d)
10 maja 2016 – Gala Kongresu ENVICON, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
laureatom.

