
§1 Pomysłodawca i organizator
1. Pomysłodawcą Nagrody PASCAL (dalej Nagroda) jest Stowarzy-

szenie Polska Wentylacja z siedzibą w Warszawie/02–520/, przy 
ul. Wiśniowej 40B/6 (dalej Stowarzyszenie).

2. Stowarzyszenie przyznaje Nagrodę, odpowiada za organizację 
działań związanych z edycjami Nagrody, powołuje Kapitułę i ogłasza 
Laureatów, Wyróżnionych i Nominowanych do Nagrody.

§2 Cel Nagrody
1. Nagroda ma na celu promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie 

dobrych wzorów oraz uhonorowanie osób i firm będących autorami 
instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodzenia (dalej In-
stalacja/Instalacje) za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz 
rzetelność zawodową.

2. Ideą przyznawania Nagrody jest również podkreślenie roli inżynie-
rów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym 
oraz ich wkładu w dzieło budowlane.

§3 Warunki przyznania Nagrody
1. Nagroda przyznawana jest autorom nowatorskich i zaawansowa-

nych technicznie projektów Instalacji w obiektach budowlanych 
oddanych do użytku lub zmodernizowanych w latach 2017-2018. 
Przez oddanie do użytku lub zmodernizowanie należy rozumieć uzy-
skanie dla obiektu budowlanego lub przeprowadzonej modernizacji 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2. Obiekt budowlany zgłoszony do Nagrody:
a. musi być usytuowany na terenie Polski,
b. może być nowo wzniesiony lub zmodernizowany,
c. może mieć dowolną kubaturę i różne przeznaczenie.

3. Nagroda przyznawana jest dla biura projektowego, osoby fizycznej 
lub grupy osób, przy czym przyjmuje się, że:
a. jeżeli nagrodzony projekt został opracowany przez projektanta 

lub zespół projektowy działający na rzecz biura projektowego, 
Laureatem Nagrody są biuro projektowe i główny projektant 
nagrodzonej instalacji,

b. jeżeli Laureatem Nagrody jest grupa osób fizycznych, wówczas 
one same decydują o podziale Nagrody pomiędzy sobą, wskazu-
jąc Stowarzyszeniu na piśmie odbiorcę Nagrody.

4. Każdy uczestnik w jednej edycji Nagrody może zgłosić maksymalnie 
trzy (3) obiekty spełniające wymogi Regulaminu, przy czym zakłada 
się, że obiekt budowlany zgłoszony raz do Nagrody nie może być 
zgłaszany w kolejnych latach. 

§4 Zgłoszenie do Nagrody
1. Zgłoszenie oraz uczestnictwo w edycji Nagrody jest nieodpłatne.
2. Zgłoszeń do Nagrody mogą dokonywać:

a. podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym, tj. osoby 
fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 
i osoby prawne, w tym: projektanci indywidualni Instalacji, biura 
projektowe Instalacji, wykonawcy i generalni wykonawcy Instala-
cji, biura architektoniczne, inwestorzy,

b. organizacje branżowe,
c. członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz 

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia Polska Wentylacja.
3. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy 

pascal@wentylacja.org.pl lub korespondencyjny Stowarzyszenia 
wypełnionych dokumentów:
a. Zgłoszenia wstępnego wraz z załącznikami,
b. Regulaminu,
c. Kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

4. Zgłoszenie wstępne, Regulamin oraz Kwestionariusz zgłoszeniowy są 
do pobrania na stronie www.nagrodapascal.pl, w zakładce „Zasady”/
dokumenty do pobrania. Kwestionariusz może być również wysłany 
mailowo przez Organizatora po otrzymaniu Zgłoszenia wstępnego.

5. Szczegółowy harmonogram przesyłania ww. dokumentów jest 
podany na stronie www.nagrodapascal w zakładce PASCAL 2019. 
W uzasadnionych przypadkach terminy mogą zostać wydłużone.

6. Brak wypełnienia któregokolwiek z obowiązkowych pól w Kwestio-
nariuszu zgłoszeniowym, jak i brak udzielenia odpowiedzi na pytania 
Stowarzyszenia kierowane do zgłaszającego, może skutkować wy-
kluczeniem Uczestnika z procedury ubiegania się o Nagrodę.

7. Skuteczne zgłoszenie do Nagrody następuje z chwilą spełnienia nw. 
czynności łącznie:
a. wypełnienia i przesłania do Stowarzyszenia podpisanego przez 

osobę upoważnioną Kwestionariusza zgłoszeniowego z wyma-
ganymi załącznikami,

b. uzyskania przez Stowarzyszenie od Uczestnika pisemnej akcep-
tacji Regulaminu.

8. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 
dane podane w Kwestionariuszu zgłoszeniowym.

9. Kwestionariusze zgłoszeniowe zostaną przekazane Kapitule i nie 
będą ujawnione osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że Stowarzy-
szenie ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji w nich 
zawartych w celu promocji Nagrody, w zakresie na jaki wyrażono 
zgodę w Załącznikach do Kwestionariusza zgłoszeniowego.

10.  Zgłaszający  zobowiązuje się, że dane podane w Kwestionariuszu 
zgłoszeniowym nie naruszają dobrego imienia osób trzecich i zostały 
przekazane z poszanowaniem praw wszystkich podmiotów uczestni-
czących w procesie budowlanym zgłoszonego obiektu budowlanego.

§5 Kapituła Nagrody
1. Laureatów, Wyróżnionych i Nominowanych wyłania Kapituła powo-

łana przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. W skład Kapituły wchodzą doświadczeni i szanowani specjaliści oraz 

profesjonaliści branżowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
3. Skład Kapituły w drodze decyzji określa Zarząd Stowarzyszenia. 

Zarząd zastrzega sobie prawo do zmian składu Kapituły bez poda-
wania uzasadnienia w każdym czasie.

4. Obsługę prac Kapituły zapewnia Stowarzyszenie.
5. Kapituła dokłada starań, aby ocena zgłaszanych projektów była 

fachowa i obiektywna.
6. Za rzetelność informacji przesłanych Kapitule, dotyczących zgło-

szonych obiektów, odpowiedzialność ponosi zgłaszający i autor 
projektu.

§6 Wyłonienie Laureatów Nagrody, Wyróżnionych  
i Nominowanych

1. Kapituła ocenia walory koncepcji projektowych Instalacji, w szcze-
gólności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii 
i na komfort użytkowania obiektu budowlanego.

2. Decyzje Kapituły zapadają na podstawie i po analizie Kwestionariusza 
zgłoszeniowego zawierającego szczegółowe dane na temat Instalacji.

3. Kapituła ocenia Instalacje na podstawie informacji i danych projek-
towych udostępnianych przez zgłaszającego i autorów projektów.

4. Wybór Nominowanych, Wyróżnionych i Laureatów Nagrody odbywa 
się w dwóch etapach:
a. na pierwszym posiedzeniu z nadesłanych zgłoszeń Kapituła 

wybiera osoby lub biura projektowe nominowane do Nagrody,
b. na drugim posiedzeniu Kapituła wybiera – spośród Nominowa-

nych – Laureatów i Wyróżnionych Nagrody.
5. Lista obiektów Nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona 

4 lutego 2019 r. Zgłaszający zostaną powiadomieni pisemnie o za-
kwalifikowaniu do listy nominowanych. Stowarzyszenie nie ma 
obowiązku informowania Zgłaszających o odrzuceniu zgłoszenia ani 
uzasadniania decyzji o nominacji.

6. Kapituła zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji nadesła-
nych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz zadawania Uczestni-
kom pytań uzupełniających związanych ze zgłoszonym projektem.

7. Zgłaszający jest zobowiązany do udzielenia Kapitule informacji uzu-
pełniających w terminie wyznaczonym przez Kapitułę.

8. Kapituła zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zgłaszających 
w trakcie swoich prac lub po ich zakończeniu, ale przed wydaniem 
Nagród, w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości 
podanych danych lub przekazanych informacji i wyjaśnień, a także 
w wypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.

9. Kapituła decyduje o liczbie przyznawanych Nagród w danej edycji, 
a także może nie przyznać żadnej Nagrody bez uzasadnienia takiej 
decyzji.

10. Kapituła może nagrodzić w trakcie jednej edycji maksymalnie trzy 
projekty Instalacji, przyznając równorzędne Nagrody główne.

11. Kapituła może przyznać Wyróżnienia dla projektów Instalacji, które 
nie otrzymały Nagrody głównej, a odznaczają się szczególnymi walo-
rami inżynierskimi.

12. Kapituła przyzna tytuł „Nominacja PASCAL 2019” wszystkim Nomi-
nowanym, którzy nie zostaną nagrodzeni Nagrodą i Wyróżnieniami.

§7 Nagroda
1. Nagroda jest przyznawana w formie statuetki PASCAL wykonanej 

wg projektu Stowarzyszenia.
2. Statuetkę otrzymują:

a. biuro projektowe opracowujące projekt nagrodzonej instalacji, 
w przypadku gdy nagrodzony projekt został opracowany przez 
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projektanta lub zespół projektowy działający na rzecz biura pro-
jektowego. Projektant lub zespół projektowy otrzymują dyplomy,

b. główny projektant nagrodzonej Instalacji, w przypadku gdy Lau-
reatem Nagrody jest osoba lub grupa osób fizycznych, przy czym 
jeżeli Laureatem Nagrody jest grupa osób fizycznych wówczas 
one same wskazują głównego projektanta. Pozostali projektanci 
otrzymują dyplomy.

3. Na statuetce znajdować się będzie nazwa Laureata Nagrody oraz 
nazwa obiektu, w którym zaprojektowano nagrodzoną Instalację, 
a także rok przyznania Nagrody. W sytuacji, o której mowa w pkt 
b, na statuetce zamiast nazwy Laureata zostanie wskazane imię 
i nazwisko głównego projektanta.

§8 Wyróżnienia
1. Wyróżnienia są przyznawane w formie dyplomu wykonanego we-

dług projektu Stowarzyszenia.
2. Wyróżnienia otrzymują:

a. główny projektant wyróżnionej Instalacji, w przypadku gdy wy-
różniony projekt został opracowany przez projektanta lub zespół 
projektowy działający na rzecz biura projektowego. Projektant 
lub zespół projektowy otrzymują dyplomy.

b. główny projektant wyróżnionej Instalacji oraz pozostałe osoby 
będące Laureatami Wyróżnienia, w przypadku gdy Laureatem 
Wyróżnienia jest osoba lub grupa osób fizycznych, przy czym je-
żeli Laureatem Wyróżnienia jest grupa osób fizycznych wówczas 
one same wskazują głównego projektanta. Pozostali również 
otrzymują dyplomy.

3. Na dyplomie Wyróżnienia znajdować się będzie imię i nazwisko lub 
nazwa Laureata Wyróżnienia oraz nazwa obiektu, w którym zapro-
jektowano wyróżnioną Instalację, a także rok przyznania Wyróżnienia.

§9 Tryb przyznania Nominacji, wręczania Nagrody głów-
nej i Wyróżnień

1. Wręczenie Nagród i Wyróżnień odbędzie się w roku 2019 podczas 
gali organizowanej przez Stowarzyszenie. Laureaci i Nominowani 
zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród 
na piśmie.

2. Wręczenie Nagród i Wyróżnień poprzedzi prezentacja nagrodzonych 
projektów, przy czym Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do re-
zygnacji w danej edycji z przeprowadzenia prezentacji bez podania 
przyczyny.
a. prezentację poprowadzi Stowarzyszenie,
b. zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć do Stowarzyszenia 

materiały (m.in. zdjęcia, rysunki) niezbędne do przygotowania 
prezentacji w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie.

3. Statuetkę Nagrody i dyplom Wyróżnienia może odebrać autor 
projektu, przedstawiciel biura projektowego lub inny upoważniony 
na piśmie pracownik delegowany przez biuro projektowe.

4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwo-
ści odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących 
po stronie Laureata.

5. W wypadku braku możliwości wręczenia Nagrody lub Wyróżnienia 
podczas gali, o której mowa w pkt 1, przekazanie Nagrody lub Wy-
różnienia nastąpi po uzgodnieniu szczegółów z Laureatem.

§10 Prawa i obowiązki Laureatów Nagrody,  
Wyróżnionych i Nominowanych

1. Laureat Nagrody ma prawo nieograniczonego terytorialnie i czaso-
wo posługiwania się statuetką w ramach własnej działalności lub 
działalności biura projektowego, wykorzystywać statuetkę w mate-
riałach informacyjnych i marketingowych, z każdorazowym i jedno-
czesnym wskazywaniem Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie w celach promocyjnych, reklamowych i marke-
tingowych ma prawo do nieodpłatnego upublicznienia informacji 
na temat laureata Nagrody i Wyróżnienia oraz osób lub podmiotów 
Nominowanych, w szczególności w zakresie danych i informacji 
przekazanych w Kwestionariuszu zgłoszeniowym. Pod warunkiem 
wyrażenia odpowiednich zgód, w Załącznikach do Kwestionariusza 
zgłoszeniowego

3. Laureat Nagrody nie może wymienić nagrody na inną nagrodę lub 
na jej równowartość pieniężną.

4. Laureatom, Wyróżnionym ani Nominowanym nie przysługuje pra-
wo do przeniesienia prawa do nagrody, wyróżnienia lub nominacji 
na podmioty i osoby trzecie.

5. Nominacja do Nagrody oraz otrzymanie Nagrody lub Wyróżnienia nie 
stanowią podstawy żądania przez Zgłaszającego, Laureata lub Nomi-
nowanego jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej lub wynagrodzenia.

6. Uzyskanie Nagrody lub Wyróżnienia oraz posługiwanie się ich tytu-
łem nie wiąże się z żadnymi opłatami ponoszonymi na rzecz Stowa-
rzyszenia.

7. Stowarzyszenie zobowiązuje się do promowania nominowanych, 
nagrodzonych i wyróżnionych projektów:
a. w czasie Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja, przypadają-

cego w okresie edycji Nagrody oraz w późniejszym okresie, tj. 
od zakończenia ww. Forum do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

kolejnego Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja,
b. podczas gali organizowanej po zakończeniu edycji Nagrody,
c. w publikacjach i mediach branżowych,
d. w działaniach związanych z realizacją celów statutowych Stowa-

rzyszenia,
e. na stronie poświęconej Nagrodzie: www.nagtodapascal.pl,

pod warunkiem wyrażenia przez wyżej wymienionych odpowiednich 
zgód, w Załącznikach do Kwestionariusza zgłoszeniowego.
Zakres i sposób przeprowadzenia przez Stowarzyszenie ww. promocji 
zostanie wskazany przez Stowarzyszenie po zakończeniu edycji i prze-
kazany do wiadomości podmiotom nominowanym i Laureatom Nagrody.
8. Zgłaszający do Nagrody lub Nominowany do Nagrody, przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje, że zgody wyrażone przez niego w Załączni-
ku nr 2 do Zgłoszenia Wstępnego lub Załącznikach do Kwestionariu-
sza zgłoszeniowego są zgodami związanymi z niniejszym Regula-
minem oraz Nagrodą PASCAL. Ponadto oświadczają, iż zapoznali się 
informacją dotyczącą przetważania danych osobowych, stanowiącą 
załącznik do „Zgłoszenia wstępnego” lub „Kwestionariusza zgłosze-
niowego”

9. Zgłaszający do Nagrody jest zobowiązany do przekazania materia-
łów pozwalających na promocję Nagrody, w tym zdjęć i rysunków 
zgłoszonego obiektu.

10. Przekazując materiały Zgłaszający oświadcza, że posiada prawo 
do dysponowania nimi i ponosi odpowiedzialność za wszelkie rosz-
czenia osób trzecich wobec przekazanych materiałów.

11. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa 
wynikającego z przekazania materiałów przez Zgłaszającego.

12. Zgłaszający odpowiedzialny za naruszenie prawa osób trzecich 
zobowiązany będzie do bezwarunkowego i niezwłocznego pokrycia 
roszczeń zgłoszonych przez pokrzywdzonego do Organizatora.

13. Do obowiązków uczestników Nagrody należy:
a. terminowe dostarczanie materiałów, w tym Kwestionariusza 

zgłoszeniowego, zdjęć, rysunków i informacji niezbędnych do 
przygotowania publikacji na łamach magazynu „Cyrkulacje” oraz 
na stronach internetowych Stowarzyszenia, w tym na stronie 
www.nagrodapascal.pl,

b. terminowej odpowiedzi na dodatkowe pytania wystosowane 
przez Kapitułę,

c. przygotowanie prezentacji inżynierskiej zgłoszonego projektu 
i przedstawienia jej podczas „Warsztatu projektanta”, który od-
będzie się 5 marca 2019 r., w ramach programu merytorycznego 
Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2019. Prezentacja po-
winna składać się z ustnego wykładu i pokazu multimedialnego 
omawiającego założenia i rozwiązania projektowe. Zgłaszający 
jest zobowiązany do uzgodnienia zakresu prezentacji oraz prze-
kazania do Stowarzyszenia niezbędnych plików multimedialnych 
w terminie wyznaczonym przez Stowarzyszenie. Prezentację 
poprowadzi projektant odpowiedzialny za projekt obiektu bu-
dowlanego zgłoszonego do Nagrody lub osoba przez niego dele-
gowana,

d. terminowe przesłanie materiałów do prezentacji na specjalnej 
ściance stanowiącej część strefy ogólnodostępnej w czasie tar-
gów Forum Wentylacja-Salon Klimatyzacja 2019.

§11 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące wyłonienia Laureatów Nagród i Nominowa-

nych mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Stowarzysze-
nia, z dopiskiem „Reklamacja”, listem poleconym w terminie siedmiu 
(7) dni od daty ogłoszenia wyników.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamują-
cego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu przez Kapitułę w terminie czter-
nastu (14) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Stowarzyszenie.

4. O wyniku reklamacji Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony 
w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym w terminie czter-
nastu (14) dni od dnia otrzymania reklamacji na adres wskazany 
w reklamacji.

5. Od decyzji Kapituły rozpatrującej Reklamację dalsze odwołanie nie 
przysługuje.

§12 Postanowienia końcowe
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany Regulaminu z ważnych powodów,
b. odwołania z ważnych powodów edycji Nagrody bez wskazania 

przyczyny.
2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pro-

blemy techniczne, inne niż leżące po jego stronie, mające wpływ 
na spełnienie warunków uczestnictwa w Nagrodzie.

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia 
Polska Wentylacja z dnia 10.09.2018 r. Regulamin i jego zmiany są 
publikowane na stronie www.nagrodapascal.pl.


