Regulamin prac Kapituły konkursu pod nazwą „Giganci Transportu”
(dalej: „Regulamin”)
§1 Organizator
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Giganci Transportu” (dalej: „Konkurs”) jest
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego z siedzibą w
Krakowie, ul. Stefana Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000329543, NIP: 6751416595, nr REGON: 120955690 (dalej: „Organizator” lub
„OSPTN”).
2. Organizator odpowiada za etap przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie (dalej:
„Zgłoszenie” lub „Zgłoszenia”) oraz za procedurę mającą na celu rozstrzygnięcie
Konkursu.
§2 Ogłoszenie edycji Konkursu
Z dniem 10 lutego 2022 roku Organizator ogłasza inauguracyjną edycję Konkursu, która będzie
prowadzona cyklicznie, raz do roku.
§3 Kapituła
1. Kapituła Konkursu (dalej: „Kapituła”) wyłania zwycięzców Konkursu w następujących
kategoriach:
1. Transport Roku
a. do 80 ton masy całkowitej
b. 80-120 ton masy całkowitej
c. powyżej 120 ton masy całkowitej
2. Usługa Dźwigowa Roku
a. do 250 ton udźwigu
b. powyżej 250 ton udźwigu
3. Pilotaż i obsługa transportu ponadgabarytowego Roku
4. Decyzja o wyborze zwycięzców dokonywana jest na podstawie subiektywnej oceny
Członków Kapituły, którzy ocenią m.in.:
a. specyfikę wykonanej usługi
b. problematykę oraz sposoby ich rozwiązania
c. terminowość, fachowość oraz rzetelność wykonanej usługi
d. ryzyko handlowe, pomysłowość i kreatywność w rozwiązanie transportowe
e. skuteczność
f. profesjonalizm pokazany w wykonaniu praca
g. kryteria bezpieczeństwa
h. wniosek, załączniki oraz uzasadnienie przekazane przez Uczestnika.
5. W skład Kapituły wchodzą osoby wskazane przez Organizatora, dające gwarancję rzetelnej
oceny Zgłoszeń w ww. kategoriach. Kapituła odpowiada za etap merytorycznej oceny tych
Zgłoszeń.
6. Członkowie Kapituły mogą udzielić Organizatorowi odrębnego, dobrowolnego zezwolenia
w formie pisemnej, na upublicznienie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w zakresie
i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym w związanych z tym
materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu.
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§4 Etap zgłoszeń
1. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracodawców Transportu Nienormatywnego, zwani dalej Uczestnikami, którzy terminowo
opłacają składki członkowskie oraz są członkami od co najmniej 12 miesięcy od daty
ogłoszenia naboru do Konkursu w danym roku.
2. Zgłoszenie może być dokonane samodzielnie przez podmiot spełniający kryterium
wskazane w ust.1, który chce uczestniczyć w Konkursie (dalej: „Uczestnik”), ze
wskazaniem kategorii konkursowej z katalogu określonego w ust. 1. Zgłoszenia mogą
dokonać także członkowie Kapituły. Zgłoszenie w każdym przypadku musi zawierać opis
dokonań danego Uczestnika w konkretnej kategorii oraz odpowiednie uzasadnienie wraz
załącznikami.
3. Przedmiotem zgłoszenia może być usługa przewozu ładunku, podnoszenia ładunku ,
organizacji lub pilotażu pojazdów nienormatywnych wykonanych w roku kalendarzowym
poprzedzającym zgłoszenie do Konkursu.
§5 Etap oceny Uczestników
1. Organizator przekazuje Kapitule komplet Zgłoszeń Uczestników biorących udział w
Konkursie po wstępnej akceptacji warunków formalnych w postaci członkostwa
Uczestnika w OSPTN, a Kapituła dokonuje weryfikacji tych Zgłoszeń pod kątem
merytorycznym, z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie.
2. Członkowie Kapituły nie mogą głosować na Uczestników, z którymi są związani
stosunkiem pracy, własności bądź rodzinnie.
3. Każdy Członek Kapituły ma w prawo przyznania w danej kategorii od 0 do 3 punktów.
4. Punkty w ramach poszczególnych kategorii przyznawane są przez Członków Kapituły
według zasady:
1) pierwsze miejsce - 3 punkty;
2) drugie miejsce - 2 punkty;
3) trzecie miejsce - 1 punkt.
5. Kapituła nominuje po trzy podmioty w każdej z kategorii. Nominacje te są podawane do
publicznej wiadomości na stronach www.ponadnormatywni.pl oraz partnerów medialnych
współpracujących z OSPTN na 3 tygodnie przed ogłoszeniem finału Konkursu.
6. Nagrody w każdej z kategorii otrzymują Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę
głosów Członków Kapituły.
7. W przypadku remisu następuje powtórne głosowanie, które dotyczy tylko Uczestników,
którzy uzyskali taką samą liczbę głosów w danej kategorii. W przypadku powtórnego
remisu przyznawane są dwie równorzędne nagrody w ww. kategorii, której dotyczy remis.
8. Głosowanie zarządza sekretarz Kapituły.
9. Członkowie Kapituły sporządzają krótkie uzasadnienie wyboru zwycięzców Konkursu w
ww. kategoriach.
§6 Nagrody
1. W Konkursie przewidzianych jest 6 (sześć) równorzędnych nagród.
2. Prezentacja wyników Konkursu odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia OSPTN.
3. Zwycięzca Konkursu w danej kategorii otrzyma nagrodę w postaci dyplomu, statuetki oraz
prawa do posługiwania się tytułem laureata w danej kategorii ”Giganci Transportu” w
celach promocyjnych związanych z wygraną w Konkursie i prowadzoną przez laureata
działalnością gospodarczą objętą kategorią konkursową.
4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej mu w Konkursie nagrody
na osobę trzecią ani żądać zamiany tej nagrody na ekwiwalent pieniężny.
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5. Zwycięzca Konkursu może zrzec się prawa do nagrody składając Organizatorowi
oświadczenie w tym przedmiocie, sporządzone w formie pisemnej pod rygorem jego
nieważności.
§7 Zastrzeżenia
Wszelkie zastrzeżenia Uczestników do decyzji Kapituły powinny zostać przekazane
Organizatorowi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
Zastrzeżenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla
pocztowego. Wszelkie spory dotyczące zgodności decyzji Kapituły z Regulaminem będą
rozstrzygane wyłącznie przez Zarząd OSPTN.
§8 Postanowienia końcowe
1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Wszelkie inne materiały mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani
przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie
w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie
internetowej www.ponadnormatywni.pl .
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych aktów prawnych właściwych w sprawach związanych
z
Konkursem.
5. Uczestnicy ponoszą pełną, przewidzianą właściwymi w tym zakresie przepisami,
odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z ich udziałem
w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez
Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innego podmiotu, ani ewentualnego
naruszenia przepisów ustawy o ruchu drogowym lub transporcie drogowym w trakcie
wykonywania usługi zgłoszonej do Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez
zwycięzcę Konkursu w wyznaczonym przez Organizatora terminie i miejscu, w tym nie
ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w komunikacji z Uczestnikami, jeśli utrudnienia
te wynikają z przyczyn niezależnych od Organizatora.
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