Regulamin przyznawania nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”
§1
Cel przyznawania nagród
Celem nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” jest promowanie osób i firm
związanych z sektorem budowlanym, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu
wartości przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym,
efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością i zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.
Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w
rozwój polskiej gospodarki.
§2
Organizator
Organizatorem przedsięwzięcia jest Spółka pod nazwą: „Executive Club” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (02-561) przy ul. Jarosława Dabrowskiego 67/2 , REGON: 141040680,
NIP: 521-345-63-99, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
000280689.
§3
Uczestnicy
Uczestnikiem konkursu może być osoba lub firma, której aktywność mieści się w ramach
kategorii konkursowych, zgłoszona do udziału w konkursie wg zasad określonych w §5
niniejszego Regulaminu. O wynikach etapu nominacji Uczestnicy będą poinformowani w formie
e-mailowej lub telefonicznej.
§4
Kapituła
Kapituła (nazywana zamiennie Jury) powołana jest przez Organizatora. Pracami Kapituły kieruje
Przewodniczący. Szczegółowy skład Kapituły dostępny jest w materiałach promocyjnych
i informacyjnych oraz bezpośrednio u Organizatora.
§5
Kategorie i Kryteria Oceny
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach (poniżej podane zostały kryteria, jakimi
Kapituła będzie się kierować przy wyborze). Ocenie będą poddawane osiągnięcia za rok 2021:

Realizacja Roku

Realizacja charakteryzująca się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością
wykonania oraz znacząco wyróżniająca się na tle konkurencji.
Nagroda przyznawana w trzech dziedzinach:

Budownictwo kubaturowe

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa
Lider Technologii
Podmiot oferujący zaawansowane rozwiązania technologiczne, mające na celu poprawę
wydajności oraz jakości wykonywanej pracy, prowadzący badania rozwojowe w dziedzinie
budownictwa i oraz działań pokrewnych.
Lider Zielonego Budownictwa
Podmiot prowadzący inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi
i społecznymi, realizujący swoje działania w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.
Doradca Roku
Podmiot wyróżniający się najwyższymi standardami usług doradczych lub prawnych,
wyspecjalizowany we współpracy z sektorem infrastruktury i budownictwa.
Podmiot Finansujący Roku
Podmiot wyróżniający się wzorową współpracą w dziedzinie finansowania inwestycji w obszarze
infrastruktury i budownictwa.
Spółka Kolejowa Roku
Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w sektorze kolejowym w obszarze wzrostu
przychodów, podnoszenia jakości świadczonych usług, a także rozbudowy sieci połączeń
kolejowych.
Spółka Budowlana Roku
Podmiot wyróżniający się dużą aktywnością w obszarze wzrostu przychodów, realizacji
kluczowych inwestycji, ekspansji na nowe rynki, a także wykorzystywaniu innowacyjnych
rozwiązań technologicznych.
Osobowość Roku
Nagroda za biegłość w praktykach biznesowych, ponadprzeciętną jakość zarządzania firmą oraz
podejmowanie decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów, a także wartości zarządzanej
spółki.

§6
Zgłaszanie Uczestników
I.
Etap I
1.
Kandydaci w poniższych kategoriach zgłaszają się samodzielnie, lub są zgłaszani
przez inne podmioty w odpowiedzi na informację o konkursie przesłaną przez
Organizatora lub Kapitułę:
a.
Realizacja Roku
a.
Budownictwo kubaturowe
b.
Infrastruktura drogowa
c.
Infrastruktura kolejowa
b.
Lider Technologii
c.
Lider Zielonego Budownictwa
d.
Doradca Roku
e.
Podmiot Finansujący Roku
f.
Kolejowa Spółka Roku
g.
Budowlana Spółka Roku
h.
Osobowość Roku
2.
Kandydatem do nagrody może być (w zależności od kategorii) osoba prawna lub osoba
fizyczna, której aktywność mieści się w ramach kategorii konkursowych.
3.
Etap I kończy się w dniu 11.02.2022 i polega na zebraniu wszystkich kandydatur
w poszczególnych kategoriach.
4.
W przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do
wskazania swoich typów kandydatów.
II.
Etap II Wybór Laureatów
1.
Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiera Organizator wraz z Kapitułą podczas
jej posiedzenia.
2.
Podczas posiedzenia Kapituły, jej Członkowie głosują w każdej kategorii na jeden podmiot
z listy kandydatów. Na podstawie liczby głosów wybierany jest laureat konkursu w danej
kategorii.
3.
W każdej kategorii można oddać głos na jednego kandydata.
4.
Członek Jury nie może oddać głosu na danego kandydata (osobę/firmę), jeżeli jest z nią
powiązany. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji głos jest nieważny.
5.
Laureatem Nagrody w danej kategorii zostaje kandydat nominowany, który otrzyma
największą ilość głosów. W przypadku takiej samej ilości głosów na jednego lub więcej
kandydatów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
6.
Etap ten kończy się wyłonieniem laureatów w poszczególnych kategoriach.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy kategorii konkursowej na 7 dni
przed wydarzeniem.
8.
Lista Laureatów jest tajna, aż do momentu jej ogłoszenia w trakcie Gali rozdania nagród
„Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”, która zwieńczy konferencję Infrastruktura Polska i
Budownictwo, 9 marca 2022 roku w hotelu The Westin Warsaw.

§7
Nagrody
1.
Nagrody przyznaje Executive Club wraz z Kapitułą
2.
Nagrody przyznawane będą w każdej z kategorii, których lista umieszczona została
w §6 niniejszego Regulaminu.
9.
Laureaci każdej z kategorii otrzymają specjalne statuetki, które zostaną wręczone podczas
Gali rozdania nagród „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”, która zwieńczy konferencję
Infrastruktura Polska i Budownictwo, 9 marca 2022 roku w hotelu The Westin Warsaw.
3.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody lub wyróżnienia w dodatkowej,
zaproponowanej przez siebie kategorii.
4.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia w każdej z kategorii
wymienionych w §6 niniejszego Regulaminu.
§8
Ochrona danych osobowych i tajemnica
1.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest
Organizator tj. Spółka pod nazwą „Executive Club” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-561) ul.
Jarosława Dąbrowskiego 67/2, REGON: 141040680, NIP: 521-345-63-99.
2.
Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane wyłącznie do dalszych działań
związanych z konkursem w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych.
Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności
umożliwiając Uczestnikom wgląd do ich danych osobowych w celu ich poprawiania i
uzupełniania.
3.
Wszelkie dane ujawnione przez Uczestników Organizatorowi lub Kapitule, za wyjątkiem
dostępnych publicznie, będą uważane za poufne i będą ujawniane wyłącznie w przypadkach
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§9
Obowiązywanie Regulaminu
1.
Niniejszy Regulamin reguluje zasady przyznawania nagród „Diamenty Infrastruktury i
Budownictwa” za rok 2021. Postanowienia niniejszego Regulaminu przestają obowiązywać z
upływem 9 marca 2022 r. z wyłączeniem § 8 Regulaminu dotyczącego ochrony danych
osobowych.
2.
Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonywać wyłącznie Organizator konkursu
z wyłączeniem okresu trwania konkursu, czyli od dnia 15 grudnia 2021 r. do momentu ogłoszenia
wyników i rozdania nagród.
3.
Interpretacji przepisów Regulaminu dokonuje Organizator.

