REGULAMIN
KONKURSU MOSTOWEGO IM. MAKSYMILIANA WOLFA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Niniejszy regulamin określa cele, warunki uczestnictwa oraz ogólne wytyczne Konkursu
Mostowego im. Maksymiliana Wolffa.
§2.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie i promocja polskiej myśli mostowej, realizacji
obiektów inżynierskich, wymiana doświadczeń oraz wyróżnienie najbardziej innowacyjnych
projektantów i inżynierów.
§3.
Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Elamed sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Katowicach,
40-203, Al. Roździeńskiego 188c, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000411505, NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233,
wydawca magazynu "Mosty", zwane dalej Organizatorem.
§4.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
§5.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, noclegiem, dietami i
innymi wydatkami uczestników Konkursu.
§6.
Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się w
obiektach Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, we Wrocławiu
podczas Seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe", pod patronatem Związku Mostowców RP.
§7.
Udział w Konkursie mogą brać wszyscy zainteresowani (firmy wykonawcze i projektowe),
którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i przesłali go wraz z kompletem materiałów
określonym w §8 na adres redakcji w terminie podanym w §12, podając nazwę obiektu, datę
oddania obiektu do użytku oraz zawierając dane adresowe i kontaktowe podmiotu
zgłaszającego obiekt do Konkursu.
W Konkursie mogą brać udział jedynie zgłoszenia nienaruszające praw osób trzecich oraz
wolne od wad prawnych.
§8.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenia kompletu materiałów, na który
składają się:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, w tym oświadczenie o udzieleniu
licencji
zgodnie
z
§10
oraz
akceptacja
postanowień
Regulaminu,
- krótki opis techniczny mostu z uwypukleniem zastosowanych innowacji oraz
rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych,
- wyciąg z dokumentacji technicznej obiektu (widok, przekroje podłużny i poprzeczne,
szczegóły konstrukcyjne),
- opinia inwestora,

- 4 kolorowe zdjęcia obiektu oddanego do użytku o rozdzielczości 300 dpi (w formacie
.jpg lub .tiff)
Wszystkie materiały muszą być nadsyłane na adres: mosty@elamed.pl lub
m.machura@elamed.pl w formie elektronicznej.
Przesłane materiały nie są zwracane.
§9.
Zgłaszający oświadczają, że do nadesłanych projektów i dokumentów przysługują im prawa,
w szczególności prawa autorskie, oraz że ich nadesłanie i zgłoszenie danej inwestycji do
konkursu nie naruszy praw osób trzecich. W wypadku, gdy dojdzie do takiego naruszenia,
Zgłaszający zwolni Organizatora ze wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności.
§10.
Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest udzielenie przez zgłaszającego Organizatorowi
licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania ze zdjęć przesłanych wraz ze
zgłoszeniem w celu promocji konkursu i zgłoszonych obiektów.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§11.
Uczestnikami Konkursu mogą być: zespół projektowy, inżynier mostowy (główny projektant),
architekt oraz główny wykonawca.
§12.
Zgłoszenia wraz z kompletem materiałów należy przysyłać do dnia 30 września każdego roku
na adres:
mosty@elamed.pl lub m.machura@elamed.pl
Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: konkursmostowy.elamed.pl
III. WARUNKI KONKURSU
§13.
W skład Jury Konkursu wchodzą prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż.
Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, prof. dr hab. inż. Wojciech
Radomski, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. WSOWL i UZ oraz redaktor zarządzająca
dwumiesięcznika „Mosty” Marlena Machura. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
składu Jury Konkursu.
§14.
Nagrody w konkursie przyznawane są corocznie w 4 kategoriach:
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt dużego mostu
drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła > 70 m);
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt mostu
drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła < 70 m);
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt kładki dla
pieszych;
- za zrealizowaną (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) rehabilitację obejmującą

ustrój nośny już istniejącego obiektu inżynierskiego.
§15.
Kapituła konkursu ma możliwość uhonorowania osoby z branży za wyjątkowe dokonania na
rzecz mostownictwa, innowacyjne podejście lub dorobek zawodowy.
§16.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jeżeli
zgłoszone obiekty nie spełnią wymogów Jury.
IV. UWAGI KOŃCOWE
§17.
Jedyne i wiążące decyzje w sprawie warunków, organizacji i przebiegu Konkursu podejmują
przedstawiciele Organizatora.
Przypadki wątpliwe oraz wszelkie spory rozstrzygać będą przedstawiciele Organizatora.
Ich decyzja będzie ostateczna i wiążąca.
§18.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, jak również do
wprowadzania w nim zmian najpóźniej na 14 dni przed datą konkursu.
§19.

Pragniemy poinformować, że:
• Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celach związanych z organizacją i
prawidłowym przebiegiem konkursu.
• W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych
osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail,
zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane
kontaktowe.
• Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc
na iodo@elamed.pl.
• Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej zgody.
• Odbiorcą Państwa danych mogą być: Wrocławskie dni mostowe.
• Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
• Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub 2 lata od
zakończenia konkursu (po zakończeniu konkursu tylko do celów ewentualnych
reklamacji).
• Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
• Maja Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
• Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas dane do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np.
profilowaniu).
§20.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz danych uczestników konkursu w
czasopismach wydawanych przez Elamed, na stronie internetowej czasopism wydawanych
przez Elamed oraz w newsletterach wysyłanych do subskrybentów pisma „Mosty”.
§21.
Czynniki niezależne od Organizatora mogą być powodem odwołania konkursu.

