REGULAMIN KONKURSU

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA organizuje

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE
INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH
POD TYTUŁEM LIDER ITS
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na najlepsze
rozwiązania ITS pt. LIDER ITS, zwanym dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie ITS POLSKA z siedzibą Jana Pawła II 27, 00- 867
Warszawa, zwanym dalej „Organizatorem”.
3. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i
wyraża zgodę na jego postanowienia.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.liderits.pl.
II. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
a. inspirowanie i upowszechnianie prac oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do
zwiększenia świadomości o usługach oraz produktach Inteligentnych Systemów Transportowych
(ITS),
b. aktywizacja wdrożeń rozwiązań ITS z ukierunkowaniem na praktyczne rozwiązania jak również na
szkolenia i innowacyjność rozwiązań,
c. stworzenie wizerunku rozwiązań ITS, jako dostarczających użytkownikom nowy poziomie
bezpieczeństwa, wiarygodności, wygody, dostępności i wyboru, wspieranie i promowanie rozwiązań
ITS umożliwiających użytkownikom wybór środka transportu, który oszczędzi im czas i pieniądze,
d. integracja środowiska ITS.
III. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
2. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszystkie zainteresowane osoby oraz
podmioty pod warunkiem spełnienia kryteriów przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
3. Konkurs kierowany jest do wszystkich osób i podmiotów zajmujących się tematyką Inteligentnych
Systemów Transportowych (ITS).
IV. Przedmiot wniosku
1. Wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć projektu, rozwiązania, wdrożenia, pracy naukowobadawczej, dyplomowej oraz gotowego produktu.
2. Nagrodzi projekty zrealizowane w 2021 roku
3. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
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a.
b.
c.
d.

Najlepszy produkt-urządzenie.
Najlepsze wdrożenie projektów/działań.
Najlepsza praca naukowo-badawcza.
Najlepsza praca dyplomowa.

V. Wymagane dokumenty
1. Wraz z opracowaniem, lub opisem zgłaszanego rozwiązania, uczestnik Konkursu powinien przesłać
wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie).
2. Formularz powinien zostać wypełniony w sposób czytelny. W przypadku ręcznego wypełniania.
Formularza sugerujemy pisownię drukowanymi literami.
3. Przedmiotem Konkursu są:
a. poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia do Konkursu,
b. załącznik w postaci materiałów konkursowych - szczegóły w punkcie VI.
VI. Forma prezentacji wniosku
1. Na Konkurs można nadesłać dowolną liczbę wniosków.
2. Opis projektu/działania powinien być przedstawiony w wersji elektronicznej (w tym prezentacja MS
PowerPoint).
3. W przypadku prac dyplomowych załączyć należy pełny tekst pracy (w formie elektronicznej). Jest
pożądane załączenie opinii (o ile takie zostały sformułowane).
4. W temacie wiadomości e-mail lub w skompresowanym folderze z dokumentacją wniosku powinien
znajdować się napis: „LIDER ITS_nazwa”.
VII. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl w terminie do
dnia 20.03.2022 r. Uwaga: decyduje data przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną.
2. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.
VIII. Ocena prac konkursowych (Jury)
1. W celu oceny zgłoszeń konkursowych Stowarzyszenie ITS POLSKA powołuje Jury w składzie:
a. dr inż. Tomasz Kamiński
b. mgr Piotr Krukowski
c. dr Marek Litwin
d. prof. Jerzy Mikulski
e. dr Jacek Oskarbski
f. mgr inż. Marek Rolla
g. prof. Wojciech Suchorzewski - przewodniczący Jury
2. Jury czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokonuje oceny wniosków.
3. Jury wskazuje zwycięzców w poszczególnych kategoriach przyznając im wyróżnienia, o których
mowa w pkt. IX. Regulaminu.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.
5. W uzasadnionych wypadkach Jury może odstąpić od przyznania wyróżnienia w poszczególnej
kategorii.
6. Dla ważności rozstrzygnięcia prac Jury, niezbędna jest obecność przynajmniej 50% członków Jury.
IX. Wyróżnienia
1. W wyniku postępowania konkursowego Jury przyznaje nagrody (statuetki - LIDER ITS) w kategorii:
a. Najlepszy produkt-urządzenie.
b. Najlepsze wdrożenie projektów/działań.
c. Najlepsza praca naukowo-badawcza.
d. Najlepsza praca dyplomowa.
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X. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Konkurs trwa do 20 marca 2022 roku. Planowana data ogłoszenia wyników Konkursu - 16 maja
2022 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w serwisach internetowych:
www.itspolska.pl oraz www.liderits.pl po finale, które odbędzie się w dniu 16.05.2022 r .
3. Decyzja Jury o przyznaniu wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Jury zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.
XI. Organizacja konkursu
1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: lider-its@itspolska.pl
2. Dane kontaktowe: e-mail: lider-its@itspolska.pl
3. Regulamin dostępny jest na stronach: www.liderits.pl
XII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów konkursowych (takich jak drukowanie,
bindowanie, przesyłka itp.) ponosi uczestnik Konkursu.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty elektronicznej, z
których korzystać będą uczestnicy. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania
osób trzecich, związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych
lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
5. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.
6. Regulamin posiada łącznie 3 strony.

str. 3

