REGULAMIN KONKURSU
„Projekt z klimatem – konkurs dla Championów”

Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Organizatorem konkursu „Projekt z klimatem – konkurs dla Championów”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Ministerstwo Klimatu, zwane dalej „Organizatorem”.

2.

Konkurs jest skierowany do podmiotów:
1)

architektów/zespołów projektowych (autorów oraz zespołów autorskich) – tj. osób
posiadających prawo wykonywania zawodu architekta (posiadających uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz będących członkami
Izby Architektów RP) lub zespołów, w których składzie znajduje się min. jedna taka
osoba, posiadająca prawa autorskie do projektu architektonicznego zgłaszanej
inwestycji, zwanych dalej „architektem”,

2)

inwestorów – tj. podmiotów gospodarczych/podmiotów publicznych będących
właścicielem zgłaszanego obiektu/zespołu obiektów, zwanych dalej „inwestorem”,

3)

wykonawców – tj. podmiotów, które na zlecenie inwestora lub generalnego
wykonawcy realizowały zadanie w zakresie kompleksowej budowy inwestycji o
konstrukcji drewnianej, zwanych dalej „wykonawcą”

- zwanych dalej „Uczestnikami”.
3.

4.

5.
6.

Celami Konkursu są:
1)

promocja i upowszechnianie rozwiązań stosowanych w budownictwie, które sprzyjają
ochronie klimatu, w tym w szczególności technologii wykorzystujących drewno i jego
konstrukcyjne pochodne jako materiał budowlany;

2)

wzrost świadomości społeczeństwa na temat budownictwa przyjaznego klimatowi;

3)

promocja innowacyjności i wysokiej jakości usług w działaniach na rzecz budownictwa
przyjaznego klimatowi.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie zrealizowanych inwestycji (tj. inwestycji
oddanych do użytku), które sprzyjają ochronie klimatu i zostały wykonane w technologii
wykorzystującej drewno, jako element konstrukcyjny obiektu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.).
Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).
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7.

Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.

Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Sekretariat i Kapituła Konkursu
§2

1. Za przeprowadzenie Konkursu, przyjmowanie i weryfikację formalną wniosków konkursowych,
a także kontakt z Uczestnikami i potencjalnymi Uczestnikami odpowiedzialny jest Sekretariat
Konkursu.
2. Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie firmy APLAN MEDIA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18, kod pocztowy 93-579.
3. Z Sekretariatem Konkursu można kontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (przez „dni
robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

4.
5.
6.
7.

pracy), telefonicznie pod numerem: 42 685 52 22 oraz mailowo pod adresem
konkurs@domzklimatem.gov.pl. Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania informacji
w sprawie Konkursu jest Pani Klaudia Michalska.
Informacje związane z Konkursem dostępne są także na stronie internetowej Konkursu:
www.domzklimatem.gov.pl - w zakładce Konkurs.
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora, na której czele
stoi Przewodniczący Kapituły.
Kapituła Konkursu liczy 3 członków, w tym Przewodniczącego Kapituły.
Członków Kapituły Konkursu powołuje i odwołuje Organizator.
Zasady udziału w Konkursie
§ 3.

1.

2.
1)

2)

Do Konkursu należy zgłaszać zrealizowane inwestycje (budynek mieszkalny jednorodzinny lub
osiedle takich domów, budynek wielorodzinny, obiekt użyteczności publicznej), których rozwiązania
techniczne przyczyniają się do ochrony klimatu i zostały wykonane w technologii wykorzystującej
drewno jako element konstrukcyjny obiektu.
Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
Kategoria I „Budynek mieszkalny jednorodzinny lub osiedle takich domów”, w ramach której
mogą się zgłaszać:
a)
architekt;
b)
wykonawca.
Kategoria II „Budynek wielorodzinny”, w ramach której mogą się zgłaszać:
a)

architekt;

b)
c)

inwestor;
wykonawca.
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3)

Kategoria III „Obiekt użyteczności publicznej”, w ramach której mogą się zgłaszać:
a)
b)
c)

3.

4.

5.

architekt;
inwestor;
wykonawca.

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie poniższych kryteriów formalnych (niespełnienie
któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku konkursowego):
1)
Wniosek został złożony w terminie, tj. do 30 września 2020 roku;
2)
Wniosek został złożony we wskazanej w regulaminie formie;
3)
Zgłaszający należy do grup Uczestników wskazanych w ust. 2;
4)
Inwestycja została oddana do użytku nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku.
Zgłaszający powinien uzyskać następujące zgody, których posiadanie na okoliczność udziału w
Konkursie potwierdza w formularzu wniosku konkursowego:
1)
zgoda inwestora na podanie jego danych oraz informacji o lokalizacji budynku (dotyczy
Kategorii II i III1);
2)
zgoda architekta na podanie jego danych;
3)
zgoda wykonawcy na podanie jego danych.
Do Konkursu mogą być zgłaszane również inwestycje, które zostały nagrodzone lub wyróżnione innymi
nagrodami.

Sposób zgłaszania udziału w Konkursie
§ 4.
1.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego, przygotowanego
w formie formularza konkursowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

2.

Wniosek konkursowy należy pobrać na stronie internetowej konkursu www.domzklimatem.gov.pl –
w zakładce Konkurs, wypełnić, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zeskanować do pliku pdf, a skan
wniosku należy przesłać na adres mailowy: konkurs@domzklimatem.gov.pl (w przypadku plików
powyżej 25 Mb dopuszczone jest przesłanie linków do cyfrowych miejsc przechowywania plików).

3.

Wniosek konkursowy może zostać podpisany wyłącznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
podmiotu biorącego udział w Konkursie.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków konkursowych, przez bezpośredni kontakt
z Uczestnikiem na każdym etapie Konkursu.

5.

Złożenie wniosku konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich warunków
regulaminu oraz oświadczeniem, że opisane inwestycje oraz projekty architektoniczne będące ich

1

dla Kategorii I nie jest wymagane podanie lokalizacji, w przypadku podania lokalizacji w kategorii I zgoda jest
wymagana
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podstawą są wolne od wad prawnych, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, a także że
spełniają wszelkie wymogi wynikające z regulaminu.
6.

Złożenie wniosku konkursowego jest też równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie treści zawartego we wniosku konkursowym opisu
inwestycji oraz materiałów dokumentujących wykonanie inwestycji do celów promocyjnych projektu pn.
„Wsparcie zadań Ministra Klimatu w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w
zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez wykreowanie mody na ekologiczne budownictwo
drewniane”
§ 5.

1. W przypadku, gdy wniosek konkursowy nie jest kompletny, Sekretariat Konkursu wezwie do uzupełnienia
wniosku drogą elektroniczną. Uzupełniony wniosek konkursowy powinien być kompletny i zostać
przekazany zgodnie z § 4 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia.
2. Brak uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym w ust. 1 skutkuje odrzuceniem wniosku.
3. Dostęp do wniosków konkursowych mają wyłącznie: Sekretariat Konkursu, Organizator oraz członkowie
Kapituły Konkursu.
4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
5. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

§ 6.
1. Każdy Uczestnik z chwilą akceptacji przez Kapitułę Konkursu pozytywnej oceny formalnej wniosku
konkursowego udziela Organizatorowi bezpłatnej i niewyłącznej licencji na okres 5 lat do części wniosku
konkursowego obejmującej zawarty w formularzu opis inwestycji, zwany dalej „opisem przedsięwzięcia”,
oraz materiałów dokumentujących wykonanie inwestycji (dotyczy zdjęć i grafik2) na następujących polach
eksploatacji:
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1)

utrwalanie lub zwielokrotnianie techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;

2)

rozpowszechnianie w całości lub w części w materiałach o charakterze informacyjnym
wydawanych przez Organizatora, mających formę drukowaną lub elektroniczną,
w szczególności publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, m.in. na stronie internetowej
Organizatora, na profilach Organizatora na portalach społecznościowych;

3)

wprowadzanie do pamięci komputera.

rzuty kondygnacji domów jednorodzinnych będą podlegały publikacji wyłącznie za zgodą właściciela domu
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2.

Każdy Uczestnik w Konkursie, z chwilą akceptacji przez Kapitułę Konkursu pozytywnej oceny
formalnej wniosku konkursowego, udziela Organizatorowi bezpłatnego zezwolenia na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań opisu przedsięwzięcia i materiałów, o których mowa w ust. 1, sporządzonych
przez Organizatora lub dla Organizatora, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

3.

Licencja i zezwolenie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują korzystanie i rozpowszechnianie opisu
przedsięwzięcia i materiałów, o których mowa w ust. 1, lub ich opracowań zarówno w całości, jak i części,
bez ograniczeń terytorialnych.

4.

Licencja i zezwolenie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmuje prawo udzielenia sublicencji na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasady i kryteria dokonywania oceny wniosków konkursowych
§ 7.
1. Ocena wniosków konkursowych przebiega w dwóch etapach:

2.

1)

ocena formalna – dokonywana przez Sekretariat Konkursu zgodnie z kartą oceny formalnej,
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu, i przedstawiana do akceptacji Kapitule Konkursu;

2)

ocena merytoryczna – dokonywana przez członków Kapituły Konkursu, na podstawie przesłanego
formularza konkursowego.

Ocena merytoryczna jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
1)

2)
3)
4)
5)
3.
4.
5.
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stopień pozytywnego wpływu na klimat – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
efektywność energetyczna obiektu 3 , inne rozwiązania techniczne sprzyjające oszczędności
zasobów (max 35 pkt);
jakość architektoniczna – estetyka, ergonomia, definicja przestrzeni, dopasowanie do otoczenia,
(max 30 pkt);
zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa ze
szczególnym uwzględnieniem poprawności konstrukcji drewnianej (max 20 pkt);
stopień nowatorstwa (max 10 pkt);
atrakcyjność przedstawienia wniosku konkursowego (max 5 pkt).

Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny wniosków konkursowych na podstawie
doświadczenia oraz eksperckiej wiedzy.
Kapituła Konkursu podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia oceny merytorycznej oraz proponowanej
listy zwycięzców Konkursu oraz w uzasadnionych przypadkach także wyróżnień.
Decyzje Kapituły Konkursu zapadają zwykłą większością głosów w pełnym 3-osobowym składzie.
Z przebiegu posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.

np. współczynniki przenikania ciepła, zapotrzebowanie na energię
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6.
7.
8.

Decyzje Kapituły Konkursu nie stanowią decyzji administracyjnych w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
Członkowie Kapituły Konkursu oraz Sekretariatu Konkursu przy dokonywaniu oceny wniosków
konkursowych zobowiązani są do zachowania bezstronności i poufności. Członkowie Kapituły Konkursu
oraz Sekretariatu Konkursu, przed przystąpieniem do oceny wniosków konkursowych, składają
deklarację bezstronności i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Zasady przyznawania nagród
§ 9.
1.

Minister Klimatu przyznaje maksymalnie osiem nagród – (maksymalnie dwie w kategorii I oraz
maksymalnie po trzy nagrody w kategorii II i III) na podstawie przygotowanej przez Kapitułę Konkursu
proponowanej listy zwycięzców Konkursu.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Klimatu może przyznać większą lub mniejszą liczbę
nagród, jak również może przyznać wyróżnienia.

3.

Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu, zwani dalej „Laureatami”, otrzymują:
1)

statuetkę;

2)

dyplom;

3)

publikację informacji o nagrodzonej albo wyróżnionej inwestycji na stronie internetowej
Organizatora: www.domzklimatem.gov.pl.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 10.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy,
że:
1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
1)
imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek konkursowy,
2)
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby wskazanej do kontaktu w
sprawach konkursu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Minister Klimatu z siedzibą w
Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie
na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.
Dane osobowe osoby podpisującej wniosek konkursowy oraz osoby podanej do kontaktu w sprawach
konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia
wyników w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z
Laureatami Konkursu wręczenia nagród, a także rozliczenia Konkursu4 oraz w celu wykonania licencji5
niewyłącznej do części wniosku konkursowego obejmującej zawarty w formularzu opis przedsięwzięcia,
oraz materiałów dokumentujących wykonanie inwestycji (dotyczy zdjęć i grafik).
Każda z osób podpisująca wniosek konkursowy lub wskazana do kontaktu w sprawach Konkursu posiada
prawo do:

3.

4.

5.

1)

żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

2)

sprostowania danych osobowych,

3)

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6.

Każda z osób podpisująca wniosek konkursowy lub wskazana do kontaktu w sprawach Konkursu posiada
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie
Jej/Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku,
gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb realizacji Konkursu, wniosek konkursowy nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
Osoba podpisująca wniosek konkursowy zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
Dane osób podpisujących wniosek konkursowy lub wskazanych do kontaktu w sprawie Konkursu nie będą
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 11 i przewidzianych
przepisami prawa.
Dane osobowe osób: podpisujących wniosek konkursowy lub wskazanych do kontaktu w sprawie
Konkursu po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca
od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 10.
Dane osobowe zawarte we wnioskach które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą przechowywane
przez okres 5 lat od końca roku, w którym ogłoszono wyniki Konkursu.

7.
8.

9.

10.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym, w zw. z art. 13a ust. 1 pkt. 13 ustawy o działach w administracji rządowej.
5
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą
4
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11.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i
na rzecz Administratora danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach realizacji i rozliczenia
Konkursu, to jest: APLAN MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy
ulicy Wróblewskiego 18, kod pocztowy 93-579, oraz podmioty świadczące usługi informatyczne i
pocztowe na rzecz Ministerstwa Klimatu. Dane osobowe mogą zostać także przekazane do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.
Postanowienia końcowe
§ 11.

1.

2.
3.
4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie, z ważnych powodów modyfikacji
postanowień regulaminu, w tym przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia
wyników Konkursu.
Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczeni z Konkursu. Wykluczone wnioski nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych we wniosku
konkursowym.
Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator.
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