REGULAMIN
Konkursu o Medale i Wyróżnienia Targów Kielce na Targi
METAL, HEAT TREATMENT, ALUMINIUM & NonFerMet i Recykling 2021
I. Organizatorzy Konkursu.
Organizatorem konkursu są Targi Kielce.
II. Cel Konkursu.
Medal i wyróżnienie są przyznawane za najlepsze produkty dla wystawców-producentów oraz
wystawców posiadających upoważnienie od producenta do prezentowania jego produktów.
III. Warunki Przystąpienia do Konkursu.
1. W Konkursie może wziąć udział każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w w/w targach
i dokonała wpłaty manipulacyjnej w wysokości 450,00 PLN + VAT = 553,50 (brutto) za
każdy zgłoszony do konkursu wyrób na:

Targi Kielce S.A.
bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
numer konta: 22 1750 1110 0000 0000 0568 3537
Swift kod: RCBWPLPW
(wpłatę można dokonać również w Kasie przy Biurze Obsługi Wystawców)
2. Warunkiem przyjęcia wyrobu do konkursu jest ponadto przesłanie zgłoszenia, sporządzonego wg
wzoru załączonego do niniejszego regulaminu meilem na adres:
puchalska.agnieszka@targikielce.pl do dnia 18 października 2021 Każdy z wystawców może
zgłosić do Konkursu dowolną liczbę wyrobów.
3. Zgłoszony do Konkursu wyrób powinien być umieszczony na stoisku Zgłaszającego i opatrzony
informacją o treści "Wyrób zgłoszony do Konkursu". Do Konkursu powinien być składany
rzeczywisty obiekt / produkt.
Ze względu jednak na wielkość dopuszczalne jest posiadanie na stoisku jego fragmentów (np.:
części maszyn, urządzeń) lub wyroby końcowe zgłaszanego obiektu / produktu. W takim
przypadku dla dobrej oceny wyrobu Zgłoszenie powinno być uzupełnione np. o modele,
miniatury, makiety, fotografie wyrobów, filmy, rysunki i opisy techniczne, atesty, referencje,
inne.
4. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie
przekazanych informacji oraz zdjęć w publikacjach Targów Kielce i oraz współpracujących z
nimi mediów.
IV. Kategorie wyrobów zgłaszanych do Konkursu.
Do konkursu mogą być zgłaszane wyroby, opracowania lub rozwiązania techniczne wchodzące w
zakres branżowy targów METAL, HEAT TREATMENT, ALUMINIUM & NonFerMet i
Recykling.
V. Kryteria i skala ocen.
Medal i wyróżnienie są przyznawane za produkty wyróżniające się oryginalnością,
nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej oraz walorami eksploatacyjnymi.
Wyroby zgłoszone do konkursu Jury oceniać będzie w zakresie:
 walorów użytkowych i funkcjonalnych,
 nowoczesności zastosowanych rozwiązań,
 podatności obsługowo-naprawczej,
 walorów zewnętrznych i estetyki.
Jury może ustalić także inne kryteria oceny.

VI. Jury
1. Medal i wyróżnienie przyznawane są przez Komisję Konkursową. Komisją Konkursową kieruje
Przewodniczący Komisji. W skład Komisji wchodzą członkowie Rady Programowej targów
oraz eksperci wskazani przez członków Rady.
2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu 19 października 2021 r.
3. Komisja Konkursowa rozpoczyna obrady o godz. 12.00 - 19 października 2021 r Wystawcy
są zobowiązani do przesłania materiałów do Konkursu również w formie elektronicznej
najpóźniej dzień przed rozpoczęciem targów.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje w oparciu o zapoznanie się z dokumentami,
prezentowanym produktem oraz własną oceną. Posiedzenia Komisji są niejawne, a decyzje
suwerenne, ostateczne i niezaskarżalne. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyzję o wyborze produktu do nagrody podejmuje
Przewodniczący Rady Programowej.
5. W przypadku nagrodzenia wyrobu, zgłoszonego przez więcej niż jednego producenta przyznany
będzie jeden medal oraz oddzielnie dyplom dla każdej z firm.
6. Wszelkie materiały i działania Komisji mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom
trzecim.
7. Komisja może pominąć w ocenie wyroby nieposiadające właściwych dokumentów lub
wymagające długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu.
8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi w trakcie uroczystej Kolacji
w pierwszym dniu targów 19 października 2021 r
VII. Nagrody.
1. Nagrodą główną w każdej kategorii jest Medal Targów Kielce. Wyróżnienia stanowią dyplomy,
ufundowane przez Targi Kielce - organizatorów Konkursu.
2. Komisja Konkursu ma prawo nie przyznania medalu lub wyróżnień w poszczególnych
kategoriach.
3. Zdobywcy medali i dyplomów mają prawo sygnować nagrodzone wyroby ich wizerunkiem.
4. Ponadto Targi Kielce przyznają medal i wyróżnienie za aranżację stoiska targowego
i sposób promocji. W tej kategorii niewymagane jest zgłoszenie. Pod uwagę brane są wszystkie
stoiska prezentowane na targach.
Zapraszamy do udziału w Konkursie – Organizatorzy

