MISTER BUDOWNICTWA - INOWROCŁAW 2019
REGULAMIN KONKURSU

§ 1. CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wybór obiektu budowlanego, którego forma architektoniczna,
jakość wykonania, właściwości użytkowe, nowatorskie rozwiązania techniczne, itp.

predestynują do roli „wizytówki” Inowrocławia. Konkurs służy promowaniu
dobrego budownictwa w Inowrocławiu oraz zachęceniu uczestników procesu
inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości w zakresie architektury, konstrukcji,
wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty budowlane zlokalizowane wyłącznie na
terenie

Miasta

Inowrocławia,

wyróżniające

się

architekturą,

rozwiązaniami

konstrukcyjnymi, jakością wykonawstwa, walorami ekologicznymi i ekonomicznymi.

§ 2. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 36, 88 - 100 Inowrocław, tel. 52 35 55 235 lub 319, e-mail: rozwoj@inowroclaw.pl,
www.inowroclaw.pl

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W konkursie uczestniczą tylko obiekty zgłoszone do udziału w konkursie i oddane
do użytkowania w okresie od 16 listopada 2018 r. do 8 listopada 2019 r.
2. Obiekty budowlane nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu „Mister
Budownictwa” nie mogą ponownie brać w nim udziału.
3. Rozróżnia się kategorie obiektów:

1) obiekty nowo wybudowane,
2) adaptacje, remonty, przebudowy.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) w pierwszym etapie Kapituła wskazuje obiekty, które uzyskują Nominację w
konkursie i w przypadku wyrażenia zgody na udział w konkursie, uprawnione
osoby dokonują zgłoszenia obiektu w oparciu o kartę zgłoszeniową;
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2) lista nominowanych obiektów zatwierdzana jest przez Kapitułę w trybie
obiegowym;
3) zgłoszenia można również dokonać pomimo braku Nominacji Kapituły;
4) w drugim etapie Kapituła konkursu wskazuje laureatów spośród zgłoszonych
obiektów.

5. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać: inwestorzy, użytkownicy, wykonawcy,
projektanci, a także organizacje i inne osoby, po uzgodnieniu z wyżej wymienionymi.

6. Na dokonanie zgłoszenia muszą wyrazić zgodę wszyscy współwłaściciele obiektu
budowlanego.

7. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się na druku: „Zgłoszenie do konkursu”,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Formularze zgłoszeniowe są
dostępne na stronie internetowej www.inowroclaw.pl oraz w Wydziale Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Inowrocławia,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 8.

8. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w
formularzu zgłoszeniowym.

9. Zgłoszenie do konkursu powinno nastąpić do 15 listopada 2019 r.
10. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
z dopiskiem: „MISTER BUDOWNICTWA – INOWROCŁAW 2019”
11. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego. Do ww. dokumentu należy dołączyć dokumentację techniczną,
w tym decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku, bądź zgłoszenie do
użytkowania

budynku, a w

przypadkach przewidzianych

prawem (strefa

konserwatorska) – uzgodnienie z konserwatorem zabytków. Ponadto należy
dołączyć zdjęcia obiektu, a w kategorii „adaptacje, remonty, przebudowy” – zdjęcia
obiektu prezentujące go zarówno przed, jak i po adaptacji, remoncie czy
przebudowie, które zostaną wykorzystane do promocji konkursu i w informacjach
prasowych. Jednocześnie istnieje możliwość załączenia dowolnych materiałów
dokumentujących zasadność zgłoszenia, w tym wizualizacji, fotografii, projektów
technicznych itp.
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12. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

przekazane

materiały

przez

zgłaszających. Za ewentualne naruszenie praw autorskich odpowiada zgłaszający i z
tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność.
13. Zgłoszenie obiektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
§ 4. NADANIE TYTUŁU
1. Do nadania tytułu Mister Budownictwa jest uprawniona Kapituła składająca się
z osób zaproszonych przez Organizatora.
2. Kapituła jest całkowicie niezależna, niezawisła.
3. Kapitule przewodniczy Prezydent Miasta Inowrocławia.
4. W przypadku, gdy członek Kapituły nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma on
prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania swojego zastępcy, który
przejmuje prawo głosu członka Kapituły.
5. W swoich pracach Kapituła uwzględnia opinię inwestorów i użytkowników
ocenianych obiektów, ewentualnie dokonując wizytacji poszczególnych obiektów.
6. Organizator prześle członkom Kapituły materiały informacyjne, stworzone na
podstawie formularzy zgłoszeniowych uczestników konkursu na 7 dni przed
posiedzeniem Kapituły.
7. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje jeden głos. Tytuł “Mister Budownictwa –
Inowrocław 2019” w poszczególnych kategoriach otrzyma ten obiekt, który zostanie
wybrany bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
o rozstrzygnięciu zadecyduje Przewodniczący Kapituły.
8. Kapituła zastrzega sobie prawo do nieprzyznania tytułu „Mister Budownictwa Inowrocław 2019”.
9. Werdykt Kapituły wraz z uzasadnieniem przyznania tytułu „Mister Budownictwa Inowrocław 2019” zostaje zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego.
§ 5. KRYTERIA OCENY
Do kryteriów oceny należą:
1) forma architektoniczna,
2) funkcjonalność (walory użytkowe i estetyczne),
3) jakość wykonawstwa,
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4) nowoczesność zastosowanych rozwiązań projektowych,
5) zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia obiektu budowlanego,
6) wkomponowanie obiektu w otaczający teren.
§ 6. NAGRODY
1. Dla zwycięzcy w każdej kategorii przewidziano:
1) tablicę pamiątkową do umieszczenia na obiekcie,
2) statuetki dla inwestora, głównego projektanta i generalnego wykonawcy,
3) dyplomy dla inwestora, głównego projektanta i generalnego wykonawcy,
4) nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 złotych brutto dla inwestora,
5) prawo używania tytułu “Mister

Budownictwa

-

Inowrocław

2019”

w materiałach promocyjno-reklamowych zwycięzcy.
2. Podsumowanie konkursu, uhonorowanie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi
podczas dorocznej gali, w terminie wyznaczonym przez Kapitułę konkursu, nie
później niż do końca stycznia 2020 r.
3. Urząd Miasta Inowrocławia będzie prezentował uczestników konkursu oraz
promował jego zwycięzców przez:
1) informacje i konferencje prasowe,
2) publikacje na stronie internetowej Organizatora oraz w informatorze „Nasze
Miasto Inowrocław”.
§ 7. NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Nagrodę publiczności zdobędzie obiekt, który otrzyma największą liczbę głosów
mieszkańców w plebiscycie internetowym.

Organizator
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