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Regulamin konkursu – Diament Innowacji 

 

I Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Diament Innowacji”, zwany dalej Regulaminem, określa 

warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Diament Innowacji”, zwany dalej Konkursem. 

2. Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich 

Warsaw Build 2016 oraz Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, 

Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw 2016. 

, zwanych dalej Targami, które odbędą się w dniach 16-18 listopada 2016 r. w Warszawie. 

3. Organizatorem Konkursu jest firma Lentewenc Sp. z o.o., z  siedzibą Skwer Ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 5 lok. 37, zwana dalej Organizatorem.  

 

II Idea Konkursu  

 

1. Celem Konkursu promowanie i wspieranie polskich projektów i wynalazków, innowacyjnych 

produktów i rodzimych rozwiązań dla sektora budowlanego, które nie stały się jeszcze 

przedmiotem masowej produkcji. 

2. Udział w konkursie umożliwi uczestnikom nawiązanie współpracy z przedstawicielami 

branży budowlanej i biznesem, zaprezentowanie swojej pracy szerokiemu gronu 

przedsiębiorców i uczestników targów podczas wystawy na „Wyspie Innowacji” podczas IV 

edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2016 oraz 

Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów 

Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw 2016 odbywających się w dniach 16-18 

listopada 2016 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie oraz wypromowanie wynalazku w 

mediach branżowych. 
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III Uczestnicy Konkursu   

 

1. Konkurs jest kierowany do studentów i absolwentów uczelni technicznych, inżynierów oraz 

osób przygotowujących technologie dla sektora budowlanego i HVAC: pomysłowych, 

kreatywnych, niezależnych, których pasją jest tworzenie wynalazków, projektów i 

innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie w sektorze budowlanym.  

2. Konkurs ma charakter otwarty, wziąć w nim udział mogą pełnoletnie osoby fizyczne lub 

firmy. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno projektanci i wykonawcy, działający już na rynku, 

jak i debiutanci.  

4. W Konkursie mogą brać udział zespoły projektowe, które traktowane są jak jeden uczestnik.  

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

 

IV Praca konkursowa 

 

1. Pracą zgłoszoną na konkurs musi być autorski produkt lub projekt wynalazku, który może 

znaleźć zastosowanie w branży budowlanej i HVAC. 

2. Zgłoszony produkt/wynalazek powinien charakteryzować się innowacyjnością, 

wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań i materiałów oraz uwzględniać bieżące, a może i 

przyszłe potrzeby sektora budowlanego lub HVAC. 

3. Gabaryty pracy konkursowej nie mogą uniemożliwiać przewiezienia jej na wystawę prac 

Laureatów konkursu odbywającą się podczas Międzynarodowych Targów Warsaw Build 2016 

oraz Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów 

Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw 2016 w Warszawie 16-18 listopada 

2016 r. 

4. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe do zgłoszonej pracy oraz że nie narusza ona w żaden sposób praw bądź dóbr osób 

trzecich.  

5. Jeden autor lub zespół projektowy może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace. Każde 

zgłoszenie traktowane jest oddzielnie i musi zawierać wszystkie wymagane elementy. 
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6. Wszystkie prace (gabaryty i forma prezentacji) muszą być potwierdzone z Organizatorem w 

celu umieszczenia ich na ekspozycji. 

 

V Zgłoszenie do Konkursu 

 

1. Zgłoszenia pracy do Konkursu należy dokonać za pomocą wysłania wypełnionego 

Formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: konkurs@warsawbuild.pl w terminie do 1 

lipca 2016r. Formularz zgłoszeniowy do pobrania dostępny jest na stronie internetowej pod 

adresem: http://warsawbuild.pl/Konkursy/Diamenty-Innowacji.aspx 

2. Zgłoszenie przesłane drogą mailową musi zawierać: 

a) imię i nazwisko uczestnika/ nazwę zespołu projektowego 

b) dane kontaktowe uczestnika: adres; numer telefonu; adres e-mail 

c) nazwę pracy konkursowej 

d) krótki opis pracy konkursowej (do opublikowania na stronie konkursu) – max. 500 znaków 

ze spacjami w języku polskim i angielskim 

e) uzasadnienie innowacyjności produktu i cech które go wyróżniają (max. 500 znaków) 

f) max. 5 zdjęć lub wizualizacji pracy konkursowej w jakości do druku (300 DPI, CMYK) format 

.jpg lub .tiff. 

3. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w 

Konkursie na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Uczestnik, zgłaszając produkt do Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatną publikację, 

kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przesłanych materiałów (zdjęcia i opisy) na 

materiałach promocyjnych Konkursu oraz wystawy finalistów podczas Targów, a następnie po 

jego zakończeniu w materiałach podsumowujących i ilustrujących wydarzenie. 

5. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, 

miejsce zamieszkania) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników. 

6. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie, jeżeli nie spełnia ono wymogów niniejszego 

Regulaminu.  

7. Wybrane prace finalistów, po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, umieszczone 

zostaną na stronie www.warsawbuild.pl 

mailto:konkurs@warsawbuild.pl
http://www.warsawbuild.pl/
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8. Warunkiem udziału w Finale Konkursu i wystawie Laureatów podczas Międzynarodowych 

Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2016 oraz Międzynarodowych Targów 

Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów 

Aquatherm Warsaw 2016  jest: 

a) dostarczenie na koszt własny na adres targów - EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 

Warszawa; hala nr 4 zakwalifikowanego do finału produktu lub usługi w terminie 14-15 

listopada 2016 r. w godzinach 8:00-18:00, z wyraźnym dopiskiem KONKURS - DIAMENT 

INNOWACJI 

b) zabezpieczenie przez Zgłaszającego na koszt własny produktów przed dostarczeniem ich do 

Organizatora,  

c) odebranie produktu po zakończeniu wystawy pokonkursowej na koszt własny z EXPO XXI ul. 

Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa; hala nr 4 w terminie 18 listopada 2016 r. w godzinach 

15:00-18:00. 

d) produkt powinien być dostarczony i odebrany osobiście lub przez wskazaną osobę. Nie 

przyjmujemy przesyłek oraz nie ponosimy odpowiedzialności za produkt. 

e) jeśli element nie jest przedmiotem wolnostojącym zapewnienie podkonstrukcji do 

ekspozycji należy do Laureata Konkursu 

f) nieodebrane w terminie produkty zostaną zutylizowane. 

 

VI Ocena prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców 

 

1. Każda praca zgłoszona do konkursu bierze udział w dwóch kategoriach Konkursu: Innowacje 

dla budownictwa i Innowacje dla HVAC. 

2. Jedna praca konkursowa może zdobyć nagrody lub zwyciężyć w obu kategoriach.  

3. Wybór Jury: 

a) W celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, a także wyboru finalistów oraz laureatów 

Konkursu organizator powoła Jury składające się z przedstawicieli organizatora konkursu 

b)  Skład Jury zostanie podany na stronie www.warsawbuild.pl do dnia 16 sierpnia 2016r.  

c) Prace nadesłane na konkurs są oceniane według kryteriów: innowacyjny pomysł, 

nowoczesne rozwiązanie-, użyteczność/funkcjonalność, nowatorskie materiały, parametry 

ekonomiczne, potencjał rynkowy, ekologia zastosowanych materiałów i sposobu produkcji. 

http://www.warsawbuild.pl/
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d) Projekty i produkty zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez Jury  oraz 

zakwalifikowane do finału 

e) Finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do finału drogą mailową 

f) Spośród finalistów Jury wybierze 2 laureatów przyznając nagrody w kategoriach Wynalazki 

dla budownictwa i Wynalazki dla HVAC. 

g) Jury może również przyznać wyróżnienia 

h) Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  

 

VII Terminarz Konkursu 

1. 1 czerwiec 2016 r. – oficjalne rozpoczęcie konkursu, nadsyłanie zgłoszeń 

2. 1 lipca  2016 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

3. 29 lipca 2016 r. – wybór finalistów 

4. 2 sierpnia 2016 r. – umieszczenie finalistów na stronie www.warsawbuild.pl oraz 

www.aquatherm-warsaw.pl 

5. 7 października 2016 r. – powiadomienie laureatów o wynikach konkursu 

7. 16-18 listopada 2016 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI – prezentacja prac  

8. 18 listopada 2016 r., –  uroczyste wręczenie nagród Laureatom 

 

VIII Nagrody 

 

1. Laureaci Konkursu w otrzymują  

a) tytuł „Diament Innowacji 2016 – Wynalazki dla budownictwa” i „Diament Innowacji 2016 – 

Wynalazki dla HVAC”  oraz prawo do oznaczania nagrodzonego projektu takim tytułem w 

celach promocyjnych i reklamowych 

b) certyfikat „Diament Innowacji 2016”  

c) prawo do posługiwania się logotypem „Diament Innowacji 2016” przekazanym przez 

Organizatora 

d) ekspozycję produktu/usługi na „Wyspie Innowacji „podczas  Międzynarodowych Targów 

Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2016 oraz Międzynarodowych Targów Systemów 

Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm 

Warsaw 2016 

http://www.warsawbuild.pl/
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e) publikację w dwujęzycznym (polsko-angielskim) katalogu Warsaw Build 2016 oraz katalogu 

Aquatherm Warsaw 2016 

2. Uroczyste zaprezentowanie zwycięzców Konkursu oraz ich uhonorowanie nastąpi podczas 

Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2016 oraz 

Międzynarodowych Targów Systemów Grzewczych, Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów 

Wodnych, Sanitarnych i Basenów Aquatherm Warsaw 2016, dnia 18 listopada 2016 r. w 

Centrum Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 

 

IX Informacje końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarzu Konkursu, co zostanie 

opublikowane na stronie www.warsawbuild.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w niniejszym Regulaminie, 

które zostaną opublikowane na stronie www.warsawbuild.pl oraz podane do wiadomości 

zgłoszonym Uczestnikom Konkursu drogą mailową.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub jednej z jego kategorii ze 

względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.  

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu. 

5. Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Organizatora: - Karolina Tesarska, 

marketing@warsawbuild.pl, tel. 22 395 66 95 

http://www.warsawbuild.pl/
http://www.warsawbuild.pl/

