5. Kryteria oceny.
5.1 Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
5.2 Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli
5.3 Poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych
5.4 Nowoczesność stosowanej technologii
5.5 Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.
5.6 Jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka)
5.7 Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych
5.8 Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska)
5.9 Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
6. Tryb dokonywania oceny obiektów.
6.1 Postępowanie jest dwuetapowe.
etap I – postępowanie polega na formalnym rozpatrzeniu dokumentów przesłanych przez zgłaszającego obiekt do Konkursu.
O decyzji uczestnicy są powiadamiani pisemnie w terminie 60 dni od daty zgłoszenia
etap II - wstępna ocena obiektu na podstawie analizy posiadanych dokumentów oraz wizji lokalnej.
O wynikach tego etapu Jury Konkursowe powiadamia uczestników Konkursu.
6.2 Dla każdego z obiektów zgłoszonych do Konkursu prowadzona jest osobna ewidencja dokumentów
6.3 Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z firmami, których obiekty uczestniczą w Konkursie organizuje imprezy prezentujące uczestników Konkursu oraz promuje
jego laureatów przez:
§
wystawę obrazującą uczestników konkursu np. plansze, modele, filmy, itp.
§
informacje i konferencje prasowe,
§
specjalne wydawnictwo prasowe,
§
specjalne wydawnictwo o wynikach konkursu,
§
promocję materiałów o laureatach konkursu podczas różnych bieżących imprez naukowych, technicznych i handlowych,
§
prezentację uczestników konkursu na targach budownictwa.
§
prezentacja na stronach internetowych
7. Zasady uczestnictwa.
Zgłoszenia obiektu dokonuje się na wzorach określonych w zał. nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zobowiązaniem do udostępnienia obiektu i dokumentacji wizytującemu jury.
Na koszty organizacyjne Konkursu zgłaszający obiekt realizowany na terenie Polski wpłaca:
2.995 PLN od budowy o nakładach do 250 tys. PLN,
4.495 PLN od budowy o nakładach do 500 tys. PLN,
5.495 PLN od budowy o nakładach do 1 mln. PLN,
6.995 PLN od budowy o nakładach do 2,5 mln. PLN,
8.495 PLN od budowy o nakładach do 5 mln. PLN,
9.995 PLN od budowy o nakładach powyżej 5 mln. PLN,
(do cen należy doliczyć 23% VAT)
8. Zgłoszenie powinno zawierać.
§ deklarację przystąpienia do Konkursu ( wzór w załączniku nr 1),
§ podstawowe dane charakteryzujące modernizację (wzór w załączniku nr 2),
§ opis techniczny oraz zdjęcia obiektu z okresu przed i po modernizacji.
§ Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów dostarczonych przez zgłaszającego w celach promocyjnych i marketingowych
związanych z Konkursem.
Zgłoszenie należy przysłać na adres:
Sekretariat Biura Organizacyjnego Konkursu
„MODERNIZACJA ROKU 2017” , ul. Hetmańska 38, 85-039 BYDGOSZCZ
Wpłaty za uczestnictwo w Konkursie dokonuje się:
Targi Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz

nr konta: 65 1090 1072 0000 0000 0801 78 43 BZWBK I Oddz. Bydgoszcz
z dopiskiem: „Modernizacja Roku 2017”
9. Termin zgłoszeń upływa dnia 28.02.2019 r .
10. Laureaci konkursu.
W konkursie przewiduje się dwa stopnie uznania oraz nagrodę specjalną
I stopień oznacza otrzymanie tytułu „Modernizacja Roku 2017”
Tytuł przyznaje się w każdej kategorii dla : inwestora, wykonawcy i autora projektu.
Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku 2017”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy.
II stopień oznacza przyznanie dyplomu Wyróżnienia „Modernizacji Roku 2017” w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu
modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji na łamach prasy.
Nagroda Specjalna: oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów,
patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu. Przyznaje je również Jury
konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy
lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu.
Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku 2017” oraz prawo używania
logo Konkursu i tytułu „Modernizacja Roku” w swoich materiałach promocyjno- reklamowych.
W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu
„Modernizacja Roku”. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu „Modernizacja Roku 2017” w poszczególnych kategoriach.
11. Postanowienia ogólne.
Orzeczenia Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu „Modernizacja Roku”
Zasady przeprowadzania konkursu i nazwa są prawnie chronione.

