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REGULAMIN  

KARNAWAŁOWEGO KONKURSU WIEDZY RZECZOZNAWCZEJ 
na temat szacowania wartości środków i megaukładów technicznych 2023 

 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BOMIS®, KRS 0000682810, www.fundacja.bomis.pl. 
 
2. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szacowania wartości środków i megaukładów 
technicznych wg Standardu BOMIS®.   
 
3. Ramy czasowe nadsyłania odpowiedzi na zadania konkursowe: od 7 stycznia do 9 lutego 2023 
roku. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu i wyróżnienie laureatów nastąpi 23 lutego 2023 roku o 
godzinie 15.00 podczas spotkania live online z wszystkimi uczestnikami w BOMISalce. 
 
4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kogo zagadnienia zawarte w zadaniach konkursowych 
interesują, z wyłączeniem licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS®-u i osób pracujących w obsłudze 
administracyjnej BOMIS®-u. 
 
5. Uczestnik Konkursu powinien udzielić odpowiedzi na 20 pytań konkursowych. Za każdą poprawną 
odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. W jednym pytaniu możliwych jest kilka poprawnych 
odpowiedzi. W przypadku pytań otwartych,  jeden punkt przyznawany jest za jeden przykład i jeden 
punkt za jedno uzasadnienie. Przykładów i uzasadnień może być więcej.  Minimalna liczba punktów 
za poprawne odpowiedzi i uzasadnienia dla laureata Konkursu to 32 punkty. 

6. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają 32 punkty lub więcej.   

A. III Nagroda: ≥ 32 punktów i<37: - zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia 

rzeczoznawcze w 2023 r. i 50% rabat na wybrany Zeszyt BOMIS-u [z wyłączeniem Zeszytu nr 

XVIII/2021].  
B. II Nagroda: ≥ 37 punktów i<42 punktów – zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na 

uprawnienia rzeczoznawcze w 2023 r. i wybrany Zeszyt BOMIS-u [z wyłączeniem Zeszytu                 
nr XVIII/2021] 

C. I Nagroda: ≥ 42 punktów  - zwolnienie z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia 
rzeczoznawcze w 2023 r. i Zeszyt BOMIS-u nr XVIII/2021.  

7. Każdy z laureatów otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie.   
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