
Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody - Boszkowo 2022

Regulamin konkursu na „Najlepszą wodę kranową - 2022”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na „Najlepszą wodę kranową – 2022” jest firma NENTECH S.C.
Karol  Szambelańczyk  Łukasz  Weber,  organizator  Warsztatów  dla  Eksploatatorów  Stacji
Uzdatniania Wody – Boszkowo 2022.

2. Konkurs będzie przeprowadzony w trakcie trwania warsztatów – w dniach 28 – 30 września
2022 roku w Hotelu Sułkowski, miejscu konferencji.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej konkursu (do dnia
20 września 2022 oraz przygotowanie w sposób opisany wody, która będzie poddawana
ocenie przez Komisję Konkursową.

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2. ust. 1. pkt. 9. Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r  i  nie  podlega regułom zawartym w w/w
Ustawie oraz roz porządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być Przedsiębiorstwo Wodociągowe, realizujące zadania w
ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, którego przedstawiciele zgłoszeni zostali
jako uczestnicy Warsztatów dla Eksploatatorów SUW w Boszkowie (28-30 września 2022).

2. Przedsiębiorstwo,  które  wyraża  chęć  wzięcia  udziału  w  konkursie  oprócz  karty
zgłoszeniowej uczestników przesyła kartę zgłoszeniową do udziału w Konkursie.

3. Zgłoszenia  należy  dokonać  najpóźniej  do  25  września  2022  roku,  przesyłając  kartę
zgłoszeniową wraz z załącznikami na adres: szkolenia@nentech.pl

4. Do konkursu może zostać zgłoszona woda produkowana na wybranej SUW, eksploatowanej
przez  Przedsiębiorstwo.  Jednocześnie  przedsiębiorstwo  może  zgłosić  maksymalnie  dwie
wody produkowane na dwóch różnych Stacjach Uzdatniania Wody. 

5. W karcie zgłoszeniowej wody Przedsiębiorstwo podaje m.in.:
1. Adres obiektu, z którego pobrano wodę zgłoszoną do Konkursu.
2. Parametry fizykochemiczne wody - badania wody uzdatnionej z ostatniego monitoringu

kontrolnego (rozszerzonego).
3. Ogólny opis układu uzdatniania wody
4. W przypadku  ujęcia  powierzchniowego  krótka  charakterystyka  ujmowanego  źródła,

natomiast w przypadku ujęcia podziemnego przekrój hydrogeologiczny wybranej studni
głębinowej, z której pobierana jest woda do uzdatniania.

6. Dane przedstawione w Karcie Zgłoszeniowej będą omawiane na oddzielnej sesji w trakcie
Warsztatów w przypadku zajęcia jednego z 3 pierwszych miejsc w konkursie. 



Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody - Boszkowo 2022

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszony Uczestnik jest zobowiązany do przywiezienia ok 5 L wody kranowej, pobranej
na Stacji  Uzdatniania Wody, wtłaczanej do sieci (po całym procesie uzdatniania wody –
łącznie z dezynfekcją). W przypadku gdy na SUW stosuje się dezynfekcję, wodę należy
pobrać już po procesie dezynfekcji. Organizator zastrzega sobie prawo do zbadania wody
zgłoszonej do Konkursu w zakresie chloru oraz związków chlorowcopochodnych, celem
weryfikacji, czy w przypadku dezynfekcji wody została pobrana woda po całym procesie
uzdatniania. 

2. Zaleca  się  pobór  wody  bezpośrednio  przed  wyjazdem  na  Warsztaty  w  szklane
naczynie/naczynia  i  przewiezienie  w  warunkach  niskiej  temperatury  (optymalnie  w
opakowaniu  termicznym).  Powyższe  nie  będzie  przedmiotem  oceny  –  stanowić  będzie
jednak dla Uczestnika ważny aspekt zachowania świeżości dostarczanej wody.

3. W  dniu  Konkursu,  każda  zgłoszona  woda  zostanie  przez  Organizatorów  oznaczona
numerem. Oznaczenie znane będzie tylko Organizatorom konkursu.

4. W  dniu  Konkursu  zostanie  powołana  Komisja  składająca  się  z  przedstawicieli
Przedsiębiorstw zgłaszających wodę do Konkursu oraz dodatkowo 5 (pięciu) wybranych
przez Organizatorów spośród uczestników Warsztatów przedstawicieli.  

5. Każda  zgłoszona  do  Konkursu  woda  zostanie  rozlana  do  naczyń  ponumerowanych  w
odpowiedni sposób (numery na szklankach będą odpowiadały numerowi nadanemu przez
Organizatorów)

6. Każdy członek komisji konkursowej będzie oceniał walory organoleptyczne (smak, zapach,
barwa) każdej zgłoszonej do konkursu wody – przydzielając odpowiednią ilość punktów dla
danego kryterium, wypełniając kartę konkursową.

7. Punkty będą sumowane, a następnie będzie wyznaczana średnia punktów, która stanowić
będzie podstawę klasyfikacji.

8. Woda o najwyższej liczbie punktów zostanie nagrodzona, wyróżniona tytułem oraz statuetką
natomiast woda, która zdobędzie odpowiednio miejsce 2 i 3 zostanie wyróżniona statuetką.
W oddzielnej sesji w trakcie trwania Warsztatów zostaną omówione parametry jakościowe,
techniczne oraz technologiczne uzdatniania wody.
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§ 4
NAGRODY

1. Dla  Przedsiębiorstw,  które  zgłosiły  do  konkursu  zwycięskie  wody  przewiduje  się
następujące nagrody:
1. Za  pierwsze  miejsce:  Tytuł  „Najlepszej  wody  kranowej  wg  Eksploatatorów SUW –

2022” oraz nagrodę rzeczową w postaci przenośnego urządzenia do analizy tlenu, pH i
przewodności firmy Hach Lange.

2. Za zajęcie drugiego miejsca: Tytuł „Miejsce II w konkursie na najlepszą wodę kranową
wg Eksploatatorów SUW - 2022”

3. Za zajęcie trzeciego miejsca: Tytuł „Miejsce III w konkursie na najlepszą wodę kranową
wg Eksploatatorów SUW – 2022”

2. Nagroda  za  pierwsze  miejsce  zostanie  wręczona  w  formie  Vauchera  do  realizacji  u
Dystrybutora urządzeń pomiarowych. 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności doprecyzowania
kryteriów oceny wody konkursowej oraz zmiany specyfikacji nagrody (w ramach wartości nagrody
wymienionej w niniejszym Regulaminie).


