
REGULAMIN  KONKURSU 
 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
 Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM" 

*   członka Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT   * 

POLSKI  MISTRZ  TECHNIKI  ALARMOWEJ 
im. Włodzimierza Kuczkowskiego 

 
 

Komisja Konkursowa dokonuje oceny wyrobów zgłoszonych do Konkursu. Komisja nie rozpatruje 
praw własności i praw autorskich posiadanych przez Firmy do wyrobów zgłaszanych do Konkursu.  

1. Konkurs jest organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników             
Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”, członka 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

2. Konkurs Stowarzyszenia „POLALARM”, zwany dalej Konkursem ma na celu: 

a) promocję nowoczesnej myśli technicznej; 

b) podkreślenie  rangi  i  znaczenia  postępu  naukowo-technicznego w dziedzinie ochrony 
mienia;  

c) nagradzanie i wyróżnianie wybitnych rozwiązań. 

3. Nagrody w Konkursie są przyznawane za wybitne elektroniczne i elektromechaniczne 
urządzenia oraz systemy przeznaczone do technicznej ochrony mienia, a w szczególności: 
urządzenia systemów sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, systemów telewizji dozorowej,  
kontroli  dostępu,  monitorowania  zagrożeń,  elektronicznego  wyposażenia agentów ochrony 
fizycznej i zabezpieczeń pojazdów, transportu, ładunków.  

4. Urządzenia i systemy do Konkursu mogą zgłaszać krajowi i zagraniczni twórcy i producenci 
oraz dystrybutorzy funkcjonujący w oparciu o polskie prawo gospodarcze. 

5. Konkurs jest jednoetapowy i przeprowadzany na szczeblu ogólnokrajowym co dwa lata.  

6. Komisja Konkursowa  jest  11 osobowa,  wybrana  spośród  członków  Stowarzyszenia.        

7. W pracach Komisji mogą brać udział powołani eksperci, bez prawa udziału w głosowaniu. 

8. W Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału zgłaszający urządzenia i systemy do Konkursu 
w danym roku kalendarzowym. 

9. Wnioski o  udział w Konkursie winny być składane na „Wniosku o udział w Konkursie Polski 
Mistrz Techniki Alarmowej”. W przypadku zgłoszenia dwóch identycznych wyrobów Komisja 
rozpatrywać będzie wniosek, który wpłynął jako pierwszy.   

10. Z wnioskiem wskazane jest złożenie:  

a) urządzenia lub systemu,   

b) dokumentacji technicznej, rysunków, fotografii,       

c) opinii recenzentów, instytutów, laboratoriów, ośrodków badawczo-rozwojowych firm 
projektowych i usługowych, użytkowników lub innych. 

11. Dopuszcza się maksymalnie 10-minutową prezentację wyrobu przez Zgłaszającego przed 
członkami Komisji w terminie uzgodnionym z organizatorem Konkursu. W przypadku 
niemożności zaprezentowania wyrobu w siedzibie organizatora Konkursu lub na terenie 



Warszawy, Zgłaszający pokrywa koszty delegacji i dojazdu 2 członków Komisji do miejsca 
prezentacji. 

12. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach przedmiotowych: 

 

I. Urządzenia i systemy sygnalizacji włamania i napadu; 

II. Urządzenia i systemy sygnalizacji pożaru;   

III. Urządzenia i systemy nadzoru telewizyjnego; 

IV. Urządzenia i systemy kontroli dostępu;  

V. Zintegrowane systemy sygnalizacji zagrożeń; 

VI. Urządzenia i systemy transmisji alarmu;  

VII. Systemy zabezpieczenia przeciw kradzieżowego pojazdów oraz urządzenia i systemy 
zarządzania bezpieczeństwem transportu osób i ładunków; 

VIII. Inne innowacyjne urządzenia i technicznej systemy ochrony oraz wspomagające 
ochronę fizyczną. 

    
13. Za  każde zgłoszone urządzenie lub system - Zgłaszający winien  wnieść opłatę  wpisową    

w wysokości  900 zł + obowiązująca stawka VAT (urządzenia wchodzące w skład 
zgłoszonego systemu nie będą oceniane indywidualnie). Dla Członków Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania 
Bezpieczeństwem „POLALARM” opłata wynosi 600 zł + obowiązująca stawka  VAT. 
Zgłaszający wyrób do więcej niż jednej kategorii wnosi dodatkową opłatę w wysokości 30% 
w/w stawki za każdą dodatkową kategorię.  

14. W każdej kategorii przedmiotowej zostanie wybrane jedno urządzenie lub system, które 
otrzyma tytuł „Polski Mistrz Techniki Alarmowej” i do trzech wyróżnień w każdej z kategorii.  

15. Spośród urządzeń lub systemów nagrodzonych jako „Polski  Mistrz  Techniki  Alarmowej”  
zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda „Złota 
Zbroja”.  

16. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 31 stycznia 2018 r. 

17. Przyznanie tytułów, nagród i wyróżnień w Konkursie Ogólnokrajowym nastąpi do dnia  
3 marca 2018 r.,  natomiast  zakończenie  Konkursu  i  wręczenie  nagród  nastąpi  na 
Międzynarodowej Wystawie SECUREX w Poznaniu. 

18. Decyzje Komisji Konkursowej Stowarzyszenia „POLALARM” w zakresie przyznawania 
tytułów, nagród  i wyróżnień w Konkursie są ostateczne. 

19. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 
Stowarzyszenia „POLALARM”. 

 
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd w dniu 18 września 2013 r. 
Zmiany w Regulaminie zatwierdzone przez Zarząd w dniu 17 czerwca 2015 r. 
 
 
 
         


