
TOPBUILDER REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD   CERTYFIKATU I STATUETKI                                     strona 1 z 2 
 

TOPBUILDER 
 
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 
 
 
1. NAGRODA TOPBUILDER, zwana 

n  przyznawana jest przez  
 Nagrody 

TOPBUILDER.             
   
2. Nagrody  
 

1. 
nowoczesnych, innowacyjnych 
produk        

 
nowoczesnych obiektów budowlanych, budowli 

ich, a 
finansowych, projektów, ,  
inicjatyw oraz programów dedykowanych  

 
2. Podniesienia poziomu wiedzy uczestników 

procesu budowlanego: inwestorów, 
 

i u , projektantów, 
konstruktorów,   

budowlanych. 
3. Upowszechniania i poszerzenia wiedzy 

 i modernizacji 
obiektów,  realizowane  

  
 

4.  markowych, 

technologicznych i konstrukcyjnych, spr  
 

 
w budownictwie. 

5. Wzmacniania 

 
 
3.  TOPBUILDER mog  

  

budowlanej 
produktami. 

 
 

 
4. Przy przyzn             

 
 

1. , 
zastosowanych przy produkcji. 

2. 
 

3. Parametry techniczne. 
4. Zastosowanie oraz w

budowlanym.  
5. Zastosowanie produktu w budownictwie 

en
naturalnego. 

6. 
 

7. ek powstania produktu z pracami 
badawczymi. 

8. 
produktu. 

9. Potwierdzenia i rekomendacje laboratoriów  

certyfikaty, rekomendacje, dopuszczenia). 
10. Okres na jaki udzielana jest gwarancja. 

 
5. 

 
na rynku polskim, który jest producentem  
lub dystrybutorem produktu. 

 
6. est 

dwuetapowy.  
 
7. Etap pierwszy. 
 

1. 
 

który oficjalnie dopuszczony jest do obrotu  
w Unii Europejskiej. 

2.  produkty. 
3. ierwszego etapu 

jest prze on  
w wyznaczonym terminie,  ankiety 
weryfikacyjnej. 

4. 
weryfikacyjnej. 
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5. W pierwszym etapie Komisja weryfikacyjna 
y 

tów na podstawie ankiet 

 oraz na podstawie 

 
6. Wynik oceny w pierwszym etapie ma charakter 

 
 
8. Etap drugi. 
 

1. 
nominowane produkty , pod warunkiem 
wniesienia 
przez   
Za e je

 15 
obiekt  10 
doliczany jest podatek VAT zgodny z aktualnie 

 
2. Nagroda TOPBUILDER zostanie przyznana 

 
Nagród TOPBUILDER po przeprowadzeniu 

 
3. 

poproszona o przedstawienie dodatkowych 
informacji dot ych 
produktów. 

 
9.  

 produktu pod k  kryteriów przyznania 
nagrody. Obejmuje  
w :  

 
1.   
2. Prezentacj  (rozk ad wka) w specjalnej  
 publikacji TOPBUILDER w wersji drukowanej 

oraz cyfrowej w open access publishing 
 w serwisie builderpolska.pl. 

3. Publikacj  informacji o produkcie  
 w ww. serwisie internetowym. 
4. W miesi czniku Builder przy relacji z Gali 

TOPBUILDER.  
 
10. 

 

11. Nagród TOPBUILDER. 
 

1.  
Programowej i Naukowej , 
przedstawiciele 
Builder Corp. oraz inne zaproszone osoby. 

2. Programowej i Naukowej na 
www.builderpolska.pl.  
 

12. podanie 
list etek TOPBUILDR 
ma  TOPBUILDER  Firma 

i certyfikat 
produkt. 

 
13. 

patronów, instytucje publiczne, or
podmioty gospodarcze i media. 

 
14. 

 do 
nieog

yfi
regulaminu symbolem, we wszystkich prowadzonych 

 
 

 
1. Informowania opinii publicznej o otrzymanym 

 
2. Oznakowania produktu symbolem. 
3. Wykorzystania symbolu w reklamach produktu 

zamieszczanych w prasie radiu, TV i internecie. 
4. Wykorzystania symbolu w akcjach promocyjnych 

i reklamowych produktu podczas targów, 
konferencji i innych imprez promocyjnych. 

 
15.  

oraz 
m Builder. Ob  

Nagród TOPBUILDER 
prowadzi Builder Corp Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Warszawa, st  2023 roku. 


