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1. Definicje. 

1.1  „Konkurs” – konkurs pod nazwą „Realizacja  roku 2019” jest prowadzony na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

1.2  „Organizator” – AlchiPolska Sp. z o.o. 

1.3  „Uczestnik” – osoba fizyczna lub prawna realizująca przedsięwzięcia  

z wykorzystaniem produktów Alchimica S.A. Building Chemicals. 

1.4  „Przedsięwzięcie” - realizacja samodzielnych prac w przedmiocie aplikacji 

płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo i/lub Aquasmart, 

zakończonych trwałym efektem użytkowym. 

2. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszego przedsięwzięcia  

z zakresu renowacji szczelności dachu lub hydroizolacji dachu nowego, 

zrealizowanego z wykorzystaniem systemu płynnych membran poliuretanowych 

Hyperdesmo lub Aquasmart i ukończonego w roku 2019. Ideą Konkursu jest 

propagowanie  i  wspieranie  działań partnerskich firm wykonawczych oraz 

promocja technologii bezszwowych hydroizolacji poliuretanowych marki Alchimica 

dla uzyskania  efektów  użytkowych i estetycznych. Konkurs promuje: wysoką jakość 

wykonawstwa robót hydroizolacyjnych oraz wysokie efekty estetyczne uzyskiwane 

podczas stosowania płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo lub 

Aquasmart.  

3. Przedmiot i zakres konkursu. 

3.1  Do Konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia z zakresu hydroizolacji nowych 

dachów i/lub renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych, które 

zakończono do końca 2019 r. 

3.2  W konkursie wyróżnia się 1 (słownie: jedną) kategorię obiektów: dach płaski. 

Kategoria ta obejmuje zarówno dachy nowe jak i dachy z wyeksploatowanymi 

pokryciami dachowymi.  

3.3  Prawo  udziału  w  Konkursie  przysługuje  każdej firmie o profilu wykonawczym, 

stosującej dla realizacji swoich przedsięwzięć system płynnych membran 

poliuretanowych Hyperdesmo lub Aquasmart. Każda z  nich  może zgłosić obiekt 

samodzielnie.  

3.4  Termin wysyłania zgłoszeń mija z dniem 31 grudnia 2019 r. 

4. Organizacja Konkursu. 

4.1  Konkursem kieruje Zarząd AlchiPolska Sp. z o.o.. Zarząd powołuje Jury 

Konkursowe.  
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4.2  W skład Jury obok przedstawiciela Organizatora Konkursu wchodzą 2 osoby 

wskazane przez Organizatora.  

4.3  Jury wizytuje wszystkie zgłoszone do Konkursu obiekty, wskazuje nagrody i 

wyróżnienia. Decyzje Jury zapadają większością głosów w głosowaniu tajnym. 

5. Kryteria oceny. 

5.1  Jakość zrealizowanych prac hydroizolacyjnych. 

5.2  Uzyskane walory dodatkowe, w tym zastosowanie np. powłok o podniesionej 

refleksyjności promieni słonecznych. 

6. Tryb dokonywania oceny obiektów. 

6.1  Postępowanie jest jednoetapowe i polega na subiektywnej ocenie zgłoszonych 

do Konkursu przedsięwzięć.  

6.2  Organizator, w porozumieniu z firmami, których obiekty uczestniczą w Konkursie, 

zorganizuje imprezę prezentującą uczestników Konkursu oraz jego wyniki. 

6.3  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA 2020 w Poznaniu (4-7 lutego 2020 r.)  

6.4  Zwycięskie przedsięwzięcie wraz z firmą wykonawczą będzie przez organizatora 

promowane na planszach, filmach oraz zostanie wsparte pakietem 

marketingowym o wartości 10.000 zł (publikacje w wybranych wydawnictwach 

branżowych). 

7. Zasady uczestnictwa. 

7.1  Zgłoszenia obiektu dokonuje się na formularzu nr 1 dostępnym w załączniku do 

niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem 

www.alchimica.com.pl/files/Zgloszenie/pdf. Zgłoszenie do konkursu jest 

równoznaczne z koniecznością udostępnienia obiektu w celu dokonania wizyty 

Jury.  

7.2 Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres 

kontakt@alchimica.com.pl lub pocztą na adres biura AlchiPolska Sp. z o.o.,  

ul. Chorzowska 6, 40-004 Katowice. 

7.3 Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego 

regulaminu. 

7.4 Uczestnik wyraża zgodę na udokumentowanie całości przedsięwzięcia 

zgłoszonego w Konkursie dla celów  marketingowych,  komercyjnych,  

promocyjnych.  Zgodę  tę Uczestnik wyraża nieodpłatnie i bezterminowo. 

7.5 Każdy  Uczestnik  może  zgłosić do  Konkursu  dowolną  ilość  przedsięwzięć,  

wypełniając obowiązujący formularz zgłoszeniowy w czasie trwania Konkursu 

dla każdego obiektu osobno. 

8. Postanowienia ogólne. 

Orzeczenia Jury Konkursowego są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alchimica.com.pl/files/Zgloszenie/pdf
mailto:kontakt@alchimica.com.pl


ALCHIMICA POLSKA 
 

3 / 3 
 
 
 

Załącznik 1. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

„Realizacja roku 2019” 

 

 

1. Zgłaszający: ……………………………………………………………………………… 

 

2. Opis przedsięwzięcia (adres, zastosowane produkty, zakres prac): 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Czas realizacji przedsięwzięcia: ………………………………………………………… 

 

4. Inwestor: …………………………………………………………………………………….. 
 

5. Zgoda na przetwarzanie danych: 
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), Administratorem danych osobowych Uczestników jest 

AlchiPolska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres e-mail: kontakt@alchimica.com.pl. Dane 

osobowe Uczestników przetwarzane są w celach związanych z: a.organizacją  i  przeprowadzeniem  

Konkursu na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

b.rozliczeniem podatkowym przyznanych w Konkursie nagród (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c.ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi na tle Konkursu 

–prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami 

danych osobowych będą podmioty, którym ujawnienie danych Uczestników będzie konieczne do 

realizacji celów przetwarzania, a w szczególności, będą to podmioty świadczące na rzecz 

Organizatora usługi IT, księgowe lub prawne, a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez 

Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator będzie przechowywał dane osobowe 

Uczestników przez okres konieczny do upływu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych 

związanych z Konkursem. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

a także prawo do usunięcia danych,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec 

przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  i  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny i odbywa się na podstawie 

udzielonej  przez Uczestnika  zgody. Uczestnik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę na 

przetwarzanie jego danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed  jej  cofnięciem. Odwołanie  zgody uniemożliwi  Uczestnikowi  wzięcie  udziału 

w Konkursie. 

 

 

Podpis zgłaszającego 

 

 

………………………….. 
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