
 

 
 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu  o nagrodę  DEFENDER 

dla wystawców XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
 

 

1. DEFENDER jest nagrodą Targów Kielce przyznawaną na Międzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego dla wystawców-producentów oraz wystawców posiadających upoważnienie od 
producenta do prezentowania jego produktów i wystawienia do konkursu na najlepsze produkty 
służące obronności i bezpieczeństwu. 

2. Do nagrody DEFENDER mogą być zgłaszane produkty zgodne z zakresem branżowym targów przez 
firmy krajowe i zagraniczne. Komisja Konkursowa jest upoważniona do przenoszenia w ramach grup 
produktów zgłoszonych do konkursu. 

3. Nagroda DEFENDER przyznawana jest przez Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą 
członkowie Rady Programowej lub delegowane osoby. Funkcję Przewodniczącego Komisji 
Konkursowej pełni przedstawiciel Prezydium Rady Programowej. 

4. Komisja określa liczbę przyznanych nagród. Nagrodę stanowi statuetka oraz dyplom precyzujący, za 

jaki produkt przyznana zostaje nagroda. Wszystkie przyznane nagrody DEFENDER są równe. 
Laureaci konkursu są uprawnieni do wykorzystania faktu zdobycia nagrody w działalności 
promocyjnej. 

5. 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 Komisji Konkursowej. 

6. W przypadku nagrodzenia wyrobu, zgłoszonego przez więcej niż jednego producenta przyznana 
będzie jedna statuetka DEFENDER oraz oddzielnie dyplom dla każdej z firm. 

7. Komisja Konkursowa ma prawo wnioskować, a otrzymawszy upoważnienie, przyznać Wyróżnienia 
Specjalne Ministrów poszczególnych resortów. Komisja Konkursowa może przyznać również 
Wyróżnienie Specjalne Rady Programowej dla produktu, który wyróżnia się w ofertach 
prezentowanych na targach, dla wyrobu potrzebnego dla kraju albo społeczeństwa, związanego z 
szeroko rozumianym bezpieczeństwem, służącego zwalczaniu nowych zagrożeń itp. 

8. Każdemu wystawcy (współwystawcy) po wniesieniu jednorazowej opłaty przysługuje prawo 

zgłoszenia do dwóch produktów do konkursu. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie 
formularza, będącego załącznikiem nr 1 do regulaminu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres:         

e-mail: kocuba.katarzyna@targikielce.pl lub Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce,         

z dopiskiem na kopercie DEFENDER, do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty. 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 SIERPNIA 2022 roku, tj. poniedziałek.  

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
9. Zgłoszone produkty winny być opatrzone informacją o kandydowaniu produktu do nagrody 

DEFENDER. 
10. Wystawca (współwystawca) zgłaszający produkt do konkursu zobowiązany jest do zapewnienia  

 możliwości jego obejrzenia przez Komisję Konkursową przez cały okres trwania targów. 
11. W przypadku uhonorowania Defenderem lub wyróżnieniem specjalnym Wystawca (współwystawca) 

laureat konkursu zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 10 dni po zakończeniu targów 
prezentacji wyrobu w formie elektronicznej, celem opracowania materiału informacyjnego 
promującego laureatów konkursu Defender – prezentacja powinna zawierać dane adresowe firmy, 
logotyp, opis wyrobu w jęz. polskim i angielskim oraz zdjęcia. 
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