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BRANŻOWY KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Technologie bezwykopowe w obiektywie
– prezentacja laureatów
Podczas gali towarzyszącej Międzynarodowej Konferencji Technologie bezwykopowe No-Dig Poland 2014
w Kielcach-Cedzynie (8–10 kwietnia 2014 r.) rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny Technologie bezwykopowe
w obiektywie, ogłoszony przez nasze wydawnictwo.
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Punktem kulminacyjnym konferencji była wieczorna gala, podczas której wręczono wyróżnienia i statuetki Experta 2014
laureatom tegorocznego konkursu, pamiątkowe grawertony
sponsorom konferencji oraz dyplomy wyróżnionym osobom
i firmom. Tego wieczoru poznaliśmy również laureatów konkursu fotograficznego Technologie bezwykopowe w obiektywie.
Patronat nad konkursem objęła Polska Fundacja Technik Bezwykopowych oraz Politechnika Świętokrzyska.
Konkurs był adresowany do firm i instytucji (inwestorów, eksploatatorów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
firm wykonawczych, producentów i dostawców materiałów
oraz maszyn i sprzętu, uczelni, instytutów badawczych). Zdjęcia można było zgłaszać w trzech kategoriach: bezwykopowa
budowa, bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) oraz bezwykopowa inspekcja TV (zdjęcia
wykonane kamerą do inspekcji TV podczas inspekcji obiektu).
Celem konkursu jest propagowanie technologii bezwykopowych
w Polsce, jak również zaprezentowanie jak największemu gronu
szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego możliwości,
jakie dają technologie bezwykopowe.
Do konkursu zakfalifikowały się 43 zdjęcia (bezwykopowa
odnowa – 15, bezwykopowa budowa – 25 i bezwykopowa
inspekcja – 3).
Kapituła, złożona z członków redakcji magazynu „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, przyznała następujące nagrody:

Organizator:
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kategoria bezwykopowa odnowa
I miejsce: Uponor Infra Sp. z o.o. za zdjęcie Relining długi
rurami WehoPipe,
II miejsce: HOBAS System Polska Sp. z o.o. za zdjęcie Renowacja kolektora we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego,
III miejsce: Uponor Infra Sp. z o.o. za zdjęcie Relining krótki
rurami Weholite,
wyróżnienia: DTA-Technik Sp. z o.o. za zdjęcie Kraking sieci
kanalizacyjnej GrundoBURSTem, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie za zdjęcie Wielka
dmuchawa do środka rękawa!, Nu Flow Polska Sp. z o.o. za
zdjęcie Świątynia Sybilli po renowacji;

kategoria bezwykopowa inspekcja TV
Kapituła przyznała wyróżnienie Wodociągom Kieleckim
Sp. z o.o. za zdjęcie Malachitowa.
Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostały zaprezentowane
w formie wystawy podczas konferencji No-Dig Poland 2014, targów WOD-KAN 2014 w Bydgoszczy oraz targów AUTOSTRADA-POLSKA 2014 w Kielcach. Laureaci otrzymali okolicznościowe
dyplomy, bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, a także drobne upominki.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesu, a wszystkim
uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. Patronom konkursu
bardzo dziękujemy za wsparcie merytoryczne. Mamy nadzieję,
że nasza akcja przyczyni się do promowania technologii bezwykopowych.
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Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Lipiec – Sierpień 2014

bezwykopowa

I miejsce:
o.o. za zdjęcie
budowaHOBAS System Polska Sp. z inspekcja
TV Kolektor
odprowadzający do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”,
bezwykopowa
II miejsce: DTA-Technik Sp. z o.o. za zdjęcie GrundoRAM Apollo,
odnowa
III miejsce: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. za
zdjęcie Tuż przed metą,
wyróżnienia: Terma Sp. z o.o. za zdjęcie MAX Siła Przebicia
w każdych warunkach, AGP Metro Polska S.C. za zdjęcie TBM Anna
i jej ponowny kontakt ze światłem dziennym, Aquanet SA za zdjęcie
Rurociągi tłoczne do podziemnego przewiertu pod rzeką Wartą;

POLITECHNIKA
ŚWIĘTOKRZYSKA
W KIELCACH

