
§ 1
 1.      Konkurs zwany dalej: "Konkursem’’ jest organizowany pod nazwą 

,,Ambasador Nowoczesnych Technologii’’. 
2.      Organizatorem Konkursu jest Śląska Izba Budownictwa, ul. Szeligiewicza 20/lok. I, 

40 – 074 Katowice, NIP 634-226-58-39.
3.      Celem konkursu jest wsparcie oraz promocja wdrażania oraz stosowania nowoczesnych technologii

w budownictwie przyczyniających się do bezpieczeństwa, energooszczędności oraz funkcjonalności
obiektów budowlanych. Ponadto celem konkursu jest podwyższanie standardów jakości poprzez

stosowanie nowych rozwiązań w budownictwie. Stosowanie nowoczesnych technologii polegać może na
korzystaniu z innowacyjnych materiałów budowlanych, maszyn, technik pomiarowych czy rozwiązań

poprawiających wydajność i funkcjonalność budynków użytkowych oraz innych obiektów budowlanych.
Istotnymi czynnikami wpływającymi na ocenę stosowania nowoczesnych technologii stanowić będzie
energooszczędność, wysoki komfort użytkowania budynków oraz minimalny wpływ na środowisko. 

4.      W Konkursie nagradzane są najlepsze przedsiębiorstwa, instytucje i samorządy terytorialne jako
organizacje inwestorskie, realizatorzy przedsięwzięć inwestycyjno- budowlanych, a także podmioty

zarządzające nieruchomościami, jak i osoby indywidualne, kadry kierownicze przedsiębiorstw, instytucji,
samorządów terytorialnych za tworzenie warunków efektywnej ich działalności oraz za osobisty wkład 

w rozwój nowych technologii na terenie województwa śląskiego. 
 

 § 2
1.      Nagrodę w Konkursie stanowi przyznanie statuetki ,,Ambasadora Nowoczesnych Technologii’’.
2. Kandydatów do Konkursu może zgłaszać Prezydent, członkowie Prezydium i Rady Śląskiej Izby

Budownictwa oraz członkowie Śląskiej Izby Budownictwa, na podstawie karty zgłoszenia.
3.      Wyżej wymieni mogą zgłaszać następującego rodzaju podmioty:

a.       Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą działające na terenie regionu i kraju, 
a także firmy mające w Polsce swoje oddziały i przedstawicielstwa;

b.      Inne podmioty gospodarcze ustanowione na zasadach prawa spółdzielczego;
c.       Samorządy terytorialne miast i powiatów województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego;

d.      Samorządy zawodowe i gospodarcze oraz organizacje pozarządowe sektora budownictwa.
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Faktura pokrywająca koszty uczestnictwa w Konkursie wystawiana jest na podstawie wypełnionej 

§ 3
1.      Prezydent ŚIB powołuje Kapitułę Konkursu.

2.      W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Rady Śląskiej Izby Budownictwa oraz członkowie 
honorowi Izby.

3.      Decyzja członków Kapituły o przyznaniu Nagrody podejmowana jest 
w trybie głosowania jawnego poprzez wyrażoną w głosowaniu zwykłą większość.

4.      Ilość nagród przyznanych przez Kapitułę jest każdorazowo określana przez jej zwykłą większość
wyrażoną w głosowaniu jawnym.

5.      Laureaci Nagród zostaną powiadomieni o ich przyznaniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
w przeciągu 14 dni od posiedzenia Kapituły.

 
§ 4

1.      Nagrody wręczane są podczas spotkań członkowskich, seminariów budowlanych, konferencji
lub innych przedsięwzięć organizowanych przez Śląską Izbę Budownictwa lub przez laureata konkursu.

2.      Laureaci Nagród mają prawo do upowszechniania informacji o ich uzyskaniu we wszystkich
materiałach informacyjnych i reklamowych, akcjach promocyjnych, imprezach targowych 

i wystawienniczych.
 

§ 5
1.

i podpisanej przez zgłaszającego "Karty uczestnictwa" w Konkursie.
 

§ 6
1.      Wszelkich uzgodnień dotyczących Konkursu, w tym dotyczących płatności, można dokonywać przez

Biuro Izby - email: izbabud@izbabud.pl, tel.: 32 2589000.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu o ile nie wpłynie to na

pogorszenie warunków uczestnictwa, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami
organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi.

 
 


