
REGULAMIN KONKURSU „Modernizacja Roku 2021” 

I. Organizator:  

Wydawnictwo „Nowa Energia” 

Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak S.C. z siedzibą w Raciborzu (47-400 

Racibórz, ul. Wesoła 23). 

 

II. Przedmiot konkursu:  

1. Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszej modernizacji 

zrealizowanej w 2021 r., charakteryzującej się szczególnymi walorami w 

zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska. 

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty. Uczestnictwo w Konkursie ma 

charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

a) dostarczenie Zgłoszenia zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. IV 

niniejszego Regulaminu,  

b) Zgłoszenie ma dotyczyć modernizacji, która została ukończona w 2021 r.   

c) Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 modernizacje. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs skierowany jest do 

-  elektrowni,  

-  elektrociepłowni, 

-  ciepłowni,  

-  obiektów przemysłowych.  

 

IV. Forma zgłoszenia:  

1. Zgłoszenia można dokonać przesyłając opis (w pliku WORD lub PDF) 

modernizacji zawierający:  

- zastosowanie nowych technologii, innowacji, 

- model finansowania,  

- osiągnięte efekty (techniczne, ekonomiczne, środowiskowe), 

- wykresy, tabele, zdjęcia,  

- podsumowanie. 

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:  

1. Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres email: 

redakcja@nowa-energia.com.pl. Telefon kontaktowy: 32-777 43 35, 

602 647 315  

2. Termin przesyłania zgłoszeń mija w dniu 10 marca 2022 r. 

3.  Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie mogą być dopuszczone po 

pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Konkursową. 

 

VI. Komisja konkursowa i kryteria oceny:  

1. Komisja Konkursowa: 

Dr inż. Stanisław Tokarski z AGH/GIG, Przewodniczy  

Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Zakład Maszyn i Urządzeń 

Energetycznych, Politechnika Warszawska, Członek  

Waldemar Szulc, Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, 

Członek  

2. Ocena: 

a) Każdy z Członków Komisji ma do dyspozycji 100 pkt. 

b) W poszczególnych kategoriach członkowie komisji mogą przyznać 

maksymalnie następującą liczbę punktów: 
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- ocena zastosowania nowych technologii - innowacji: 25 pkt. 

- ocena osiągniętych efektów środowiskowych: 25 pkt. 

- ocena osiągniętych efektów techniczno-ekonomicznych (poprawa 

sprawności i efektywności       

   energetycznej): 25 pkt. 

- model  finansowania: 15 pkt. 

- ocena indywidualna zgłoszenia: 10 pkt. 

  

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia 

Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację o 

zmianie terminów Organizator zamieści na swojej stronie internetowej 

www.nowa-energia.com.pl 

 

VII. Ogłoszenie wyników:  

1.  Planowana data ogłoszenia wyników: 22 marca 2022 r. - podczas VII 

Konferencji „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje” 

2.  Informacja o zwycięskim zgłoszeniu zostanie podana na stronie internetowej 

www.nowa-energia.com.pl oraz w dwumiesięczniku „Nowa Energia” i mediach 

społecznościowych.  

3. Organizator skontaktuje się bezpośrednio ze zwycięzcą laureatem Konkursu w 

celu ustalenia terminu dopełnienia formalności i przekazania nagrody. 

      VIII.         Nagroda:  

1. Komisja dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu. Możliwe jest 

wyróżnienie kolejnego projektu/projektów 

2. Zwycięskie Zgłoszenie zostanie zaprezentowane w formie artykułu w 

dwumiesięczniku „Nowa Energia” oraz na stronie www.nowa-energia.com.pl 

3. Instytucja, która nadesłała zwycięskie zgłoszenie otrzyma wyróżnienie w 

postaci Dyplomu i Statuetki. 

 

IX. Dodatkowe Informacje  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 

Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoby i organy wskazane w dokumentacji 

zgłoszeniowej jako zgłaszający, stają się Uczestnikami Konkursu i zgadzają się na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.  

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

wyłączone z Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z 

organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.  

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

6. Pytania i wątpliwości należy kierować do Redakcji „Nowej Energii”, e-mail: 

redakcja@nowa-energia.com.pl, tel. 32-777 43 35, 602 647 315. 
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