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Regulamin konkursu „Innowacje WOD-KAN 2019” 

 

§ 1 Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Seidel-Przywecki z siedzibą ul. Olchowa 67B, 05-509 

Józefosław, zwane dalej Organizatorem. 

2. Nazwa konkursu brzmi: „Innowacje WOD-KAN 2019”. 

3. Konkurs organizowany jest po raz trzeci. 

4. Organizator konkursu podejmuje decyzje o podjęciu współpracy z Partnerami i Patronami. 

 

§ 2. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest promocja idei innowacyjności w zakładach komunalnych i 

przedsiębiorstwach w zakresie oczyszczania ścieków. Głównym przesłaniem konkursu jest 

promocja nowych oraz istniejących produktów, rozwiązań technologicznych i usług o charakterze 

innowacyjnym w technologii ścieków i utylizacji osadów ściekowych. 

2. Punktem odniesienia dla oceny innowacyjności jest rodzaj innowacji (produkt, oferta, usługa, 

rozwiązanie technologiczne aplikowane w oczyszczalni ścieków, projekt, wynalazek) u 

konkretnego uczestnika konkursu w stosunku do stanu poprzedniego oraz porównanie go z 

innymi zgłoszeniami otrzymanymi od pozostałych uczestników konkursu oraz porównanie tego 

do podobnych rozwiązań istniejących na rynku. 

 

§ 3. Uczestnicy konkursu, kategorie i podkategorie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Wyróżnia się następujące kategorie zgłoszeń: 

a) Firma 

b) Przedsiębiorstwo komunalne 

c) Projekt badawczy 

d) Wynalazek (rozwiązanie o charakterze technicznym chronione patentem, wzorem użytkowym 

lub przemysłowym, zgłoszeniem patentowym) 

2. Kategoria Firma oraz kategoria Przedsiębiorstwo komunalne posiadają dodatkowo swoje 

następujące podkategorie. 

a) Kategoria Firma: 

- Produkt  

- Usługa 

- Oferta handlowa (całokształt działalności Firmy) 

 

b) Kategoria Przedsiębiorstwo komunalne 



2 
 

- technologia ścieków (obiekt o wielkości do 10 000 RLM)  

- technologia ścieków (obiekt o wielkości 10000 – 99 999 RLM) 

- technologia ścieków (obiekt o wielkości powyżej 100 000 RLM) 

- gospodarka osadami ściekowymi 

- usługa 

c) Projekt badawczy 

- Firma 

- Uczelnia 

3. Uczestnictwo w konkursie następuje w przypadku bezpośredniego zgłoszenia, dokonanego przez 

podmiot zainteresowany udziałem w konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora 

ankiety konkursowej. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika konkursu 

treści niniejszego Regulaminu, czego potwierdzeniem jest wypełnienie ankiety, stanowiącej 

załącznik do Regulaminu i przesłanie jej elektronicznie na adres: wydawnictwo@seidel-

przywecki.pl 

2. Uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie jednej innowacji w każdej z kategorii, 

np. Firma może zgłosić 1 produkt lub usługę lub ofertę handlową, 1 wynalazek i 1 projekt 

badawczy; Przedsiębiorstwo komunalne obsługujące kilka oczyszczalni ścieków może zgłosić 

rozwiązanie technologiczne tylko dla jednej z nich oraz dodatkowo projekt badawczy; Uczelnia 

może zgłosić 1 projekt badawczy i 1 wynalazek itp. 

3. Regulamin konkursu, ankiety uczestnictwa oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie 

internetowej www.seidel-przywecki.pl. Dokumenty związane z konkursem mogą być przekazane 

uczestnikom drogą elektroniczną. 

4. Do ankiety uczestnik może dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą ułatwić ocenę informacji 

umieszczanych w ankiecie - opinie, referencje, list intencyjny, opis patentu, wykaz sprzedanych 

usług itp. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

 

 

§ 5 Kryteria oceny 

1. W konkursie ocenie podlegają innowacje w postaci produktu, oferty, projektu badawczego, 

wynalazku i innego działania innowacyjnego wg kategorii, które były realizowane w 2018 roku. 
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2. Ustanawia się następujące kryteria oceny nadesłanych ankiet konkursowych: 

- innowacyjność w skali krajowej 

- innowacyjność w skali światowej 

3. Ocena innowacyjności zostanie analizowana w zależności od kategorii i podkategorii konkursu. 

Ocenie będzie poddany m.in. poziom innowacyjności, praktyczna użyteczność rozwiązania, 

dostępność rozwiązania technologicznego (czy znajduje się w ofercie handlowej, czy zostało 

wdrożone, czy może zostać wdrożone itp.), ekonomiczność rozwiązania, użyteczność, prostota 

obsługi (adekwatna do rodzaju produktu), bezpieczeństwo rozwiązania, inne walory produktu 

itp. 

4. Uczestnicy Konkursu wykazują działania i aspekt innowacyjny w dokumentacji konkursowej – 

ankietach uczestnictwa stanowiących załącznik do Regulaminu konkursu. Ocenie będą 

poddawane dodatkowe dokumenty określone w § 4 pkt 4. 

W kategorii Firma - uczestnicy Konkursu muszą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem 

na rynek innowacyjnego produktu, technologii, usługi, oferty.  

W kategorii Przedsiębiorstwo komunalne - uczestnicy Konkursu muszą wykazać się 

udokumentowanym rozwiązaniem technologicznym zastosowanym w oczyszczalni ścieków 

(technologia oczyszczania ścieków, gospodarka osadami ściekowymi) oraz oferowaną usługą. W 

ramach podkategorii technologia ścieków oceniane będą oczyszczalnie ścieków wg zakresu 

wielkości do 10000 RLM, 10000 – 99999 RLM i > 100000 RLM. 

W kategorii Projekt badawczy - uczestnicy Konkursu muszą wykazać się udokumentowaną 

realizacją projektu badawczego. 

W kategorii Wynalazek - uczestnicy Konkursu muszą wykazać się dokumentem ochrony 

patentowej dla opracowanego wynalazku (patent, wzór użytkowy lub przemysłowy, zgłoszenie 

patentowe) 

 

§ 6 Zasady pracy Kapituły Konkursu, ocena ankiet 

1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora. Kapituła liczy minimum 3 członków, 

wliczając w to Przewodniczącego Kapituły. 

2. Praca Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły. 

3. W skład Kapituły mogą wejść przedstawiciele Organizatora oraz współpracujących Partnerów i 

ekspertów zewnętrznych zajmujących się technologią ścieków. 

4. Przewodniczący Kapituły lub osoba przez niego wyznaczona dokonuje wstępnej oceny ankiet 

wraz z materiałami towarzyszącymi wpływającymi od uczestników konkursu i przekazuje je drogą 

pocztową lub elektroniczną poszczególnym członkom Kapituły. 
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5. Każdy członek Kapituł indywidualnie dokonuje oceny nadesłanych ankiet według kryteriów 

Konkursu, przyznając każdemu zgłoszeniu ogólna liczbę punktów. 

6. Członkowie Kapituły przesyłają swoje oceny Przewodniczącemu Kapituły, który sumuje 

wszystkie punkty od członków Kapituły, które przyznano poszczególnym innowacjom. 

7. Otrzymane ankiety oraz inne materiały nadesłane przez uczestników Konkursu nie podlegają 

zwrotowi. 

8. Decyzje Kapituły Konkursu „Innowacje WOD-KAN 2019” mają charakter wiążący i ostateczny. 

 

§ 7 Nagrody i wyróżnienia 

1. Kapituła Konkursu przyznaje nagrody główne i wyróżnienia w konkursie „Innowacje WOD-KAN 

2019” w poszczególnych kategoriach. 

2. Laureaci poszczególnych kategorii w Konkursie uzyskają prawo do firmowania swoich produktów, 

usług, działań innowacyjnych itp. godłem „Innowacje WOD-KAN 2019”. 

 

§ 8 Termin przyjmowania zgłoszeń 

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2019r. 

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Konferencji Technicznej pt. „Innowacyjne 

rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych” w dniach 2-4 

października 2019 r. w Częstochowie 

3. Informacja o wynikach Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu: www.seidel-przywecki.pl oraz na łamach czasopisma Forum Eksploatatora. 

 

http://www.seidel-przywecki.pl/

