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REGULAMIN KONKURSU 

KIDS’ TIME STAR 

XIII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów 

dla Matki i Dziecka  

KID’S TIME 2022, 16 – 18 lutego 2022 r.  

 

§1 

KIDS’ TIME STAR jest nagrodą Targów Kielce przyznawaną na Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla 

Matki i Dziecka KID’S TIME dla wystawców-producentów oraz wystawców posiadających upoważnienie od producenta 

do prezentowania jego produktów i wystawienia do konkursu na najlepsze produkty targów KIDS’ TIME. 

 

§2 Warunki przystąpienia do Konkursu: 

1. W Konkursie może uczestniczyć każda firma, która zgłosiła uczestnictwo w Targach KID’S TIME 2022  

2. Ponadto warunkiem przyjęcia produktu do konkursu jest  dostarczenie do dnia 14 lutego 2022 r. zgłoszenia 

(sporządzonego wg wzoru załączonego do niniejszego regulaminu - załącznik nr 1), na adres mailowy 

misztal.august@targikielce.pl oraz zgłaszanego produktu do siedziby Targów Kielce S.A. – ul. Zakładowa 1, 25-

672 Kielce - z dopiskiem „KID’S TIME STAR”. Produkty nie dostarczone w wyznaczonym terminie zostaną 

wykluczone z Konkursu. Produkty wymagające skomplikowanego i czasochłonnego montażu będą 

zaprezentowane komisji w stanie w jakim zostały dostarczone. 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest również wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie przekazanych informacji 

oraz zdjęć w publikacjach Targów Kielce i współpracujących z nimi mediów.  

4. Koszt zgłoszenia jednego produktu wynosi 150 PLN + VAT . Opłata za zgłoszenie zostanie doliczona do faktury 

zbiorczej za udział w targach. 

5. Każdy z wystawców może zgłosić do Konkursu dowolną ilość produktów. 

 

 

§3 Kryteria oceniania: 

Wyroby zgłoszone do Konkursu Komisja Konkursowa oceniać będzie w zakresie: 

1. trafność oferty uwzględniającej aktualne zapotrzebowanie (popyt) oraz dostępność na rynku;  

2. poziom techniczny rozwiązań, trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo, wysoka estetyka; 

3. inne cechy: nowatorstwo, możliwość wielokrotnego wykorzystania w procesie dydaktycznym, zastosowanie 

polskiej myśli technicznej itp. 

4. informacja o zdobytych dotychczas znakach jakości, certyfikatach oraz  wyróżnieniach. 

 

 

§4 Nagrody. 

1. W konkursie nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:  

 Wózki 
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 Foteliki 

 Artykuły dla rodziców i dzieci 

 Odzież, obuwie i tekstylia 

 Zabawki „0-3 lata” 

 Zabawki „powyżej 3 lat”   

2. Nagrodami głównymi w każdej kategorii są statuetki KIDS’ TIME STAR. Wyróżnienia stanowią dyplomy, 

ufundowane przez Targi Kielce. 

3. W każdej z kategorii komisja konkursowa wybierze nie więcej niż 3 produkty które będą nominowane do 

nagrody głównej. Komisja konkursowa spośród produktów nominowanych na drodze głosowania wybierze 

produkt któremu przyznana zostanie nagroda główna. Pozostałem produkty otrzymają wyróżnienia. 

4. Komisja konkursowa ma prawo nie przyznania nagrody głównej lub wyróżnień w poszczególnych kategoriach.       

5. Zdobywcy nagród mają prawo sygnować nagrodzone wyroby wizerunkiem KIDS’ TIME STAR. 

6. Listę nagrodzonych produktów zamieszcza się w prasie codziennej i specjalistycznej, w środkach masowego 

przekazu oraz na stronie internetowej TK:  www.kidstime.pl  

7. Ewidencję nagrodzonych produktów (firm) prowadzą Targi Kielce. 

 

§5 Komisja Konkursowa. 

1. Komisję Konkursową powołują Targi Kielce. 

2. Komisja obraduje pod kierownictwem Przewodniczącego, wybranego spośród członków Komisji.  

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 15 lutego 2022 r. w siedzibie Targów Kielce S.A. a 

sekretariat oraz obsługę biurową zabezpieczają Targi Kielce. 

4. Targi Kielce mogą powołać ekspertów, których zadaniem byłoby przygotowanie opinii o zgłoszonych wyrobach 

i którzy mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Jury. 

5. Wszelkie materiały i działania Komisji Konkursowej mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom 

trzecim. 

6. Komisja może pominąć w ocenie wyroby, które nie posiadają właściwych dokumentów lub wymagają 

długotrwałych specjalistycznych badań umożliwiających ocenę walorów produktu.  

7. Nominacje oraz nagrody KIDS’ TIME STAR Komisja przyznaje poprzez głosowanie. Posiedzenia Komisji 

Konkursowej są protokołowane. 

8. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Medali i Wyróżnień nastąpi w czasie Uroczystej Gali  

w  16 lutego 2022. 

9. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. 

10. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie – Organizatorzy 

 

http://www.kidstime.pl/

