REGULAMIN KONKURSU
NA DRAKONA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Rew. 2 z dnia 22 stycznia 2021 r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem Konkursu na Drakona Inwestycji Budowlanych, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) zwane
dalej „Organizatorem”.

2.

Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk w przygotowaniu i realizacji inwestycji
celu publicznego poprzez szerzenie wiedzy o znaczeniu i wpływie kar umownych na pozycje
stron umowy o roboty budowlane i wskazywanie nagannych praktyk w tworzeniu
rozbudowanych katalogów kar umownych.

3.

Organizator przewiduje wręczenie Nagród w trzech Kategoriach:
a) Kategoria 1 – „Najdłuższy Katalog Kar Umownych”;
b) Kategoria 2 – „Najbardziej Kreatywna / Absurdalna / Zdumiewająca / Niedorzeczna
Kara Umowna” w umowach zamawiający – generalny wykonawca;
c) Kategoria 3 - „Najbardziej Kreatywna / Absurdalna / Zdumiewająca / Niedorzeczna
Kara Umowna” w umowach generalny wykonawca – podwykonawca.

4.

Regulamin określa zasady zgłaszania nominacji do Konkursu oraz przyznawania Nagród
w każdej z trzech Kategorii.

5.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny – każdy
z uczestników rynku inwestycji budowlanych może wziąć udział w Konkursie i liczyć na
Nagrodę.

6.

Nominującym może być osoba fizyczna czynnie działająca w obszarze realizacji inwestycji
celu publicznego.

7.

Nominującemu przysługuje prawo do zgłaszania więcej niż tylko jednej nominacji w każdej
z dwóch Kategorii.
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§2
WARUNKI ZGŁASZANIA NOMINACJI
1.

Warunkiem zgłoszenia nominacji w każdej z trzech Kategorii jest przesłanie do biura
Organizatora nominacji wraz ze wskazaniem szczegółów dotyczących nominacji, w tym
źródła pochodzenia, identyfikacji pomysłodawcy danego Katalogu Kar Umownych lub
Najbardziej Kreatywnej / Absurdalnej / Zdumiewającej Kary Umownej.

2.

Zgłoszenie nominacji powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Organizatora.

3.

Adres Organizatora: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; biuro@sidir.pl.

4.

Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 28 lutego 2021 r. o godzinie 24.00.

§3
KAPITUŁA KONKURSOWA
1.

Prezes SIDiR powołuje Kapitułę Konkursu, w sposób znany tylko i wyłącznie sobie. Kapituła
Konkursowa powinna zostać powołana najpóźniej do dnia 15 lutego 2021r.

2.

Kapituła Konkursu liczyć musi co najmniej trzy osoby, przy czym w skład Kapituły
Konkursowej wchodzić musi co najmniej dwóch członków Zarządu SIDiR.

3.

Każdy z członków Kapituły Konkursowej dysponuje 20 głosami, które może rozdzielić
między zgłoszone nominacje w Kategorii 2 i Kategorii 3 w sposób dowolny.

4.

Kapituła Konkursowa działa w sposób kolegialny, decyzje zapadają większością głosów, przy
czym w przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez poszczególne zgłoszone
nominacje, decydujący głos ma Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie.

5.

Każdy z członków Kapituły Konkursowej może być jednocześnie Nominującym.

§4
NAGRODY
1. Organizator przewiduje wypłacenie dla Nominujących trzech nagród w każdej z trzech
Kategorii:
a. Nagroda I

– 800 zł.

b. Nagroda II

– 500 zł.

c. Nagroda III

– 200 zł.

2. W przypadku nominacji do Kategorii 1 o zwycięstwie decyduje największa liczba
wskazanych Kar Umownych w danej umowie. W przypadku równej liczby wskazanych Kar
Umownych w różnych umowach Kapituła Konkursu zadecyduje o przyznaniu Nagród
Nominującym, którzy zgłosili te nominacje.
3. Wypłata Nagrody nastąpi na wskazany przez Nominującego rachunek bankowy. Organizator
pokrywa dodatkowo wszelkie należności podatkowe wynikające z wręczenia Nagród.
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4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji
Arbitrażowej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
w Warszawie oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców
i Rzeczoznawców w Warszawie, w pierwszym dniu Konferencji.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie poprzedzone prezentacją zgłoszonych nominacji.
W prezentacji zgłoszonych nominacji mogą pomagać Nominujący, którzy daną nominację
zgłosili do Konkursu.
6. Kapituła Konkursowa nie może odmówić prawa Nominującego do zaprezentowania
zgłoszonej nominacji w przypadku wyrażenia przez Nominującego takiej woli.
7. Prezes Zarządu SIDiR zobowiązany jest do zapewnienia upublicznienia zgłoszonych
nominacji oraz zwycięzców w każdej z trzech kategorii poprzez zamieszczenie
odpowiednich informacji w Biuletynie KONSULTANT oraz na stronie Organizatora
www.sidir.pl.
§4
UWAGI KOŃCOWE
1.

Zgłoszenie się Nominowanych do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją
wszystkich postanowień́ niniejszego Regulaminu, także tych jeszcze nie znanych i nie
opublikowanych.

2.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych
niniejszym Regulaminem ostatecznie decyzje i rozstrzygnięcia podejmuje Prezes Zarządu
SIDiR.

3.

Informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie Organizatora
www.sidir.pl.

4.

W przypadku wątpliwości lub pytań́ należy zwracać się bezpośrednio do Organizatora:
biuro@sidir.pl, lub: +48 22 826 16 72.

Zatwierdził Zarząd SIDiR

Marcin Mikulewicz

Tomasz Latawiec
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