REGULAMIN
konkursu CUTOB – PZITB w Poznaniu
Nowoczesne Technologie w Budownictwie na prace dyplomowe inżynierskie, magisterskie i
doktoranckie o tematyce związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w
nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub
rolniczych.

1.

Cele konkursu

•

popularyzacja w środowiskach akademickich zagadnień związanych z wprowadzaniem
nowoczesnych technologii w budownictwie

•

poszerzenie wiedzy w zakresie najnowszych technologii i materiałów budowlanych.

2.

Charakter konkursu

Otwarty, ograniczony do dyplomantów z lat 2014 - 2019 wyższych uczelni w kraju i zagranicą,
autorów prac dyplomowych o tematyce związanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii
w nowopowstających lub rewitalizowanych obiektach budowlanych, przemysłowych lub
rolniczych.

3.

Wymagania konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć ukończone prace dyplomowe, zawierające wszystkie
niezbędne informacje umożliwiające odczytanie zamysłu autora. Zakres opracowania
zgłoszonej pracy - dowolny, zgodny z charakterem konkursu.
Praca zgłaszana do konkursu powinna składać się z następujących elementów w zapisie
elektronicznym przedstawiona w formie prezentacji:
•

tekst,

•

załączniki graficzne stanowiące integralną część pracy,

Autor pracy przygotowuje i dostarcza nośnik z zapisem elektronicznym na własny koszt.
Do zgłaszanej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu).

4.

Terminy

Prace można składać do 20.01.2019 r. w siedzibie CUTOB – PZITB w Poznaniu,
ul. Wieniewskiego 5/9 pok. 209

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.02.2019 r. Informacja o wynikach konkursu
zostanie przesłana uczestnikom konkursu pocztą elektroniczną.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wybranych prac
przez autorów odbędzie się podczas seminarium CUTOB – PZITB w Poznaniu organizowanej
w ramach targów „BUDMA 2019", na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

5.

Nagrody i wyróżnienia

Przewidywaną pulę nagród i wyróżnień rozdziela Sąd Konkursowy w porozumieniu z
Zarządem CUTOB – PZITB w Poznaniu. ( I nagroda 1000 zł , wyróżnienie 500 zł )
Odbiór nagród pieniężnych następuje na zasadach ustalonych przez Fundatora.
Nagrodzone/wyróżnione prace (maksymalnie 2) będą prezentowane w dniu wręczenia nagród
w formie ustalonej z laureatami. Ponadto organizator ma prawo prezentowania prac na
wystawie pokonkursowej w formie plansz lub innej ustalonej z laureatami podczas konferencji
naukowo technicznej w Wałczu w 2019 r

6.

Sąd Konkursowy i Sekretarz konkursu

Dla przeprowadzenia konkursu Zarząd CUTOB – PZITB w Poznaniu powołuje Sąd
Konkursowy oraz Sekretarza konkursu. Członkowie Sądu Konkursowego oraz Sekretarz pełnią
swoją funkcję honorowo. Przewodniczący Sądu Konkursowego

jest wybierany spośród

członków Sądu.

7.

Inne postanowienia

Wszystkie zgłoszone prace mogą zostać wykorzystane przez organizatorów do publikacji.
Organizator ma prawo do likwidacji materiałów złożonych na konkurs, w przypadku ich nie
odebrania w terminie podanym autorom pocztą elektroniczną.
Sprawy nie unormowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd CUTOB – PZITB w
Poznaniu.
Sekretarz konkursu Roman Pilch, udziela informacji pod adresem poczty elektronicznej
r.pilch@cutob-poznan.pl

