Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

Protokół obrad jury konkursu „Energooszczędne 4 kąty” XIX
– „Inteligentny dom i mieszkanie”
organizowanego przez portal ChronmyKlimat.pl, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Obrady odbyły się 5 grudnia 2014 roku w Instytucie na rzecz Ekorozwoju w Warszawie.
Ich przedmiotem było wyłonienie autorów 10 najlepszych haseł spośród osób, które wzięły
udział w XIX części konkursu i odpowiedziały poprawnie na pozostałe pytania. Jury
obradowało w składzie:
- Agata Golec, koordynatorka projektu „Energooszczędne 4 kąty”,
- Urszula Drabińska, specjalistka ds. konkursu „Energooszczędnych 4 kątów”
- Krzysztof Kamieniecki, współpracownik portalu ChronmyKlimat.pl.

Zgodnie z regulaminem konkursu spośród odpowiedzi udzielonych w przeciągu całego
listopada 2014 roku poprzez formularz konkursowy, umieszczony na stronie projektu
„Energooszczędne 4 kąty” w zakładce „Konkurs”, członkowie jury oceniali tylko te hasła,
których autorzy poprawnie odpowiedzieli na trzy pozostałe pytania konkursowe,
sprawdzające wiedzę z XIX bloku tematycznego projektu „Energooszczędne 4 kąty” –
„Inteligentny dom i mieszkanie”.
Każdy z członków jury niezależnie od pozostałych dokonał oceny tych haseł i w ten sposób
wytypował, jego zdaniem, najlepsze. Przyznane oceny zostały porównane. W toku dyskusji
wybrano 10 najlepszych haseł. Laureatami XIX części konkursu „Energooszczędnych
4 kątów” zostali twórcy poniższych haseł i wypowiedzi:

Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa
tel. (0-22) 851 04 02, fax (0-22) 851 04 00
http://www.ine-isd.org.pl

Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Budując dom w systemie inteligentnym, możesz stać się człowiekiem majętnym.

Energię zaoszczędzisz, zadbasz o przyrodę, poczujesz sie bezpiecznie i zyskasz
wygodę.


1. Inteligentna automatyka domowa pomoże zużycie energii zminimalizować!

2. W inteligentnym domu do energii oszczędzania przyczynia się zintegrowany system
wentylacji i ogrzewania! 3. W inteligentnym budynku efektywnym i energooszczędnym
rozwiązaniem jest... zainstalowanie systemu BMS!


Dziś oszczędzanie energii stało się modne, a w inteligentnym domu jest to bardzo

wygodne – inteligentny dom miarą inteligentnego człowieka!


Nie trać energii, mieszkaj w inteligentnym domu.



W inteligentnym domu wygody i komfortu nie brakuje nikomu. Światłem

i ciepłem dom sam steruje, dzięki czemu go nie marnuje. Wszyscy bezpiecznie się czują
gdy czujniki żaluzjami sterują.


Inteligentny dom – inteligentny wybór!



Jeśli pragniesz być majętny, komfort stawiasz ponad wszystko, zbuduj dom

inteligentny – zyskasz Ty i środowisko.


Inteligentni oszczędzają czas, energię i pieniądze w inteligentnym domu.



Bądź ekologicznym pragmatykiem – wybierz dom, który będzie myślał za Ciebie.

Nawet wtedy, kiedy śpisz.


1. Jesteś inteligentny? Postaw na inteligentny dom lub mieszkanie. Trochę

wyłożysz, a będzie Ci zwracane!!! 2. Inteligentny dom lub mieszkanie to przyszłość,
która

nadchodzi!!!

3.

Inteligentny

człowiek,

inteligentny

dom,

inteligentne

oszczędności. 4. Inteligentny dom lub mieszkanie idzie w parze z sensownymi
rachunkami. 5. ID i IM to skróty, które musisz znać, aby obniżyć rachunki i
podwyższyć komfort mieszkania. 6. Inteligentny może być każdy, ale nie każdy może
mieć inteligentny dom lub mieszkanie. BĄDŹ INTELIGENTNY I POSTAW NA TO
ROZWIĄZANIE!
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Wyniki XIX konkursu „Energooszczędnych 4 kątów” opublikowane zostaną na stronie www
projektu

w

zakładce

„Laureaci”

(wraz

z protokołem

obrad

jury

konkursu),

a w późniejszym czasie mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych projektu,
m.in. na stronie na Facebooku.

Autorzy powyższych haseł o wygranej poinformowani zostaną drogą e-mailową.
Po przekazaniu w określonym w regulaminie czasie imienia i nazwiska oraz adresu wysyłki
otrzymają jeden z dziesięciu zestawów upominków. W tym miesiącu w ich skład wchodzą
ekrany zagrzejnikowe oraz czasowe wyłączniki światła.

Podpisano:

Agata Golec

Urszula Drabińska

Krzysztof Kamieniecki
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