Załącznik nr 1
do uchwały ZG SEP nr 1012006/2010
z dn. 14.02.2008 r.
w sprawie nowelizacji
Regulaminu Prezesa SEP

REGULAMIN
NADAWANIA MEDALU PREZESA SEP
ZA KRAJOWY PRODUKT Z OBSZARU ELEKTRYKI

1. Medal Prezesa SEP został ustanowiony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SEP z dnia 21 sierpnia 1997 roku,
jako szczególne wyróżnienie produktu z obszaru elektryki będącego dziełem polskich inżynierów i techników.
2. Wzór Medalu Prezesa SEP oraz stosownego dyplomu honorowego przedstawiony jest w załącznikach do
Regulaminu.
3. Biuro SEP co roku przedstawi do akceptacji ZG:




propozycję listy imprez targowych do objęcia patronatem SEP,
listę przedstawicieli SEP do targowych komisji konkursowych, przyjmując zasadę, że wśród tych osób musi
być przedstawiciel oddziału SEP, na terenie działania którego organizowane są targi,
analizę i ocenę imprez targowych oraz nagrodzonych produktów i technologii.

4. Targowe komisje konkursowe powoływane przez organizatorów targów mogą nadawać Medal Prezesa SEP pod
warunkiem, że udział w ich pracach wezmą przedstawiciele SEP akceptowani przez ZG.
5. Przy ocenie produktów kandydujących do wyróżnienia Medalem Prezesa SEP uwzględnia się:











nowoczesność,
oryginalność,
użyteczność,
niezawodność,
zgodność z wymogami ekologii (w wytwarzaniu i przy użytkowaniu),
zgodność z wymogami bezpieczeństwa użytkowania,
ergonomię i estetykę,
posiadanie certyfikatów i świadectw stosownych badań i znaków towarowych,
dodatkowe opinie ekspertów w branżach stosowania produktu
pozytywne doświadczenia z użytkowania potwierdzone opiniami użytkowników.

6. Prezes SEP lub upoważniony przez niego przedstawiciel wręcza na imprezie targowej dyplom i Medal
przedstawicielom Firmy, której produkt został nagrodzony.
7. Laureat Medalu Prezesa SEP:



zorganizuje spotkanie z udziałem Prezesa SEP w siedzibie Firmy w okresie do sześciu miesięcy od terminu
wręczenia Medalu,
weźmie udział w wystawie organizowanej podczas uroczystości SEP (spotkanie świąteczno-noworoczne,
Zjazd itp.) na warunkach ustalonych w odrębnej umowie,



zamieści reklamę i artykuł sponsorowany w biuletynie naukowo-technicznym i organizacyjnym SEP Spektrum
oraz w jednym z wybranych przez siebie czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez SEP
(Automatyka Elektroenergetyczna, Elektronika, Energetyka, INPE, Opto-Electronics Review, Przegląd
Elektrotechniczny, Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, Wiadomości
Elektrotechniczne) w okresie sześciu miesięcy od nadania medalu na warunkach preferencyjnych dla
laureatów Medalu Prezesa SEP.

8. Laureatowi Medalu Prezesa SEP przysługuje prawo do:





oznakowania godłem Medalu Prezesa SEP wyróżnionego produktu,
umieszczenia Medalu Prezesa SEP obok nazwy i logo Laureata wraz z informacją we wszelkich materiałach i
drukach reklamowych oraz wykorzystania w kampaniach reklamowych prowadzonych w mediach, po
wcześniejszej konsultacji z SEP,
umieszczenia informacji o Firmie i produkcie na stronie internetowej Stowarzyszenia.

9. W razie uzyskania przez SEP wiadomości o naruszeniu przez Laureata poziomu jakości nagrodzonego produktu,
SEP ma prawo zażądać przedstawienia w terminie 14 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałych uchybień oraz
sposobu bezzwłocznego ich usunięcia.
10. Prezes SEP może wyznaczyć Laureatowi termin na usunięcie zaistniałych uchybień. Po bezskutecznym upływie
tego terminu, prawo do korzystania z godła Medal Prezesa SEP może zostać Laureatowi odebrane na mocy decyzji
Zarządu Głównego SEP.
11. Sprawy organizacyjne związane z nadawaniem Medalu Prezesa SEP (w tym rejestrację nadanych medali)
prowadzi Biuro SEP.
12. Koszty związane z nadawaniem Medalu Prezesa SEP pokrywane są z budżetu centralnego SEP oraz z opłat
zgłoszeniowych. Opłata zgłoszeniowa w postępowaniu o nadanie Medalu Prezesa SEP wynosi wartość minimalnego
wynagrodzenia w kraju obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2008 r.

Niniejszy regulamin został ustalony przez Zarząd Główny SEP w dniu 14 lutego 2008 r. (prot. nr 22-2006/2010
uchwałą ZG nr 101).

