COROCZNY OTWARTY KONKURS PREZESA
STOWARZYSZENIA TECHNICZNEGO ODLEWNIKÓW POLSKICH
pt. „Nowoczesność technologii odlewniczej – podstawa rozwoju przemysłu”
REGULAMIN

konkursu na najlepsze rozwiązania techniczne i ekonomiczne w zakresie wytwarzania
odlewów o wysokich właściwościach użytkowych przy optymalnym wykorzystaniu
materiałów i surowców, oszczędności energii oraz zmniejszonej pracochłonności.
§1
Celem zwiększenia zainteresowania pracowników przemysłu i zaplecza naukowobadawczego rozwojem produkcji odlewów o wysokich właściwościach użytkowych przy
efektywnym wykorzystaniu materiałów, surowców i pracy żywej, Stowarzyszenie Techniczne
Odlewników Polskich ogłasza konkurs otwarty na najlepsze rozwiązania techniczne i
ekonomiczne w tej dziedzinie.
§2
Do konkursu mogą przystąpić autorzy rozwiązań technicznych i ekonomicznych w dziedzinie
przygotowania i produkcji scharakteryzowanych jak w §1, a w szczególności w zakresie
technologii, mechanizacji i automatyzacji procesów, projektowania odlewni, organizacji
produkcji, ochrony środowiska. Zgłoszone prace konkursowe powinny stanowić oryginalne
rozwiązania. Przewiduje się również przyjmowanie prac konkursowych będących
udoskonaleniami znanych procesów.
§3
1. Prezes Stowarzyszenia przyznaje dyplomy dla autorów, którzy uzyskali pierwsze, drugie
i trzecie miejsce w rozstrzygniętym konkursie. Dyplomy mogą być przyznawane twórcom
indywidualnym oraz zespołom autorskim.
2. Ilość nagród w poszczególnych stopniach nie jest ograniczona i zależeć będzie od ilości i
jakości nadesłanych rozwiązań.
3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznawania żadnej nagrody lub dokonania
podziału nagród w inny niż podano to w §3 niniejszego Regulaminu.
4. Uzyskanie nagród w ramach niniejszego konkursu nie wyklucza możliwości otrzymania
nagród z innych tytułów
§4
Prace konkursowe mogą składać w imieniu autorów właściwe Zarządy Oddziałów STOP,
które przeprowadzają ich wstępną selekcje.
Prace należy przesłać do Sekretariatu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Technicznego
Odlewników Polskich na adres: ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków.
Prace konkursowe mogą być składane w każdym czasie. Sąd Konkursowy rozpatruje prace
złożone do dnia 31 października i nie później niż na 35 dni przed datą Ogólnopolskiego Dnia
Odlewnika danego roku.

§5
Prace zgłoszone w ramach konkursu mogą dotyczyć tylko rozwiązań w pełni zakończonych i
wdrożonych do produkcji. Niezbędne jest załączenie do pracy stwierdzenia zakładu
produkcyjnego o zakresie zastosowania zgłoszonej pracy, uzyskanych i przewidywanych
efektów ekonomicznych.
§6
Zespół autorów pracy konkursowej nie może przekraczać 10-ciu osób. Wkład pracy danego
członka Zespołu powinien być procentowo określony.
§7
Skład Sądu Konkursowego ustala co roku Sekretarz Generalny Stowarzyszenia. Wręczenie
nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w czasie części oficjalnej Ogólnopolskiego Dnia
Odlewnika.
§8
W przypadku posiadania przez pracę konkursową zdolności patentowej, należy przed
przesłaniem pracy na konkurs zapewnić jej ochronę przez zgłoszenie do Urzędu Patentowego.
§9
Informacje o uruchomieniu konkursu, będą każdorazowo ogłaszane w Komunikacie
Sekretariatu ZG STOP
§10
Wyniki konkursu będą ogłaszane w Przeglądzie Odlewnictwa.

